6. fundur stjórnar FSÍ
Fundur haldinn á Teams þriðjudaginn 12. Janúar 2021 kl. 17:00
Mættir: Kristinn Arason, Þór Ólafsson, Guðbjörg Snorradóttir, Arnar Ólafsson, Marta
Sigurjónsdóttir, Hulda Árnadóttir, Sólveig Jónsdóttir og Sæunn Viggósdóttir
Forföll boðuðu: Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir og Kristín Ívarsdóttir
Fundargerð ritaði: Sæunn Viggósdóttir
1. Afrekssjóður ÍSÍ – niðurfelling vegna ársins 2020, til upplýsinga
Sólveig kynnti erindið fyrir stjórn.
2. Afrekssjóður ÍSÍ – úthlutun ársins 2021, til upplýsinga
Sólveig kynnti erindið fyrir stjórn.
3. Koparleyfis vinnuhópur, til samþykktar
Bent á að það þyrfti að bæta við erindið að hlutverk hópsins er að skila áliti til
stjórnar.
Erindið samþykkt með breytingum, skrifstofa tekur vinnuna áfram.
4. Tryggingamál leyfiskerfis, til umræðu
Tilboð frá Sjóvá kynnt. Rætt var um hvað tryggingin nær yfir og verð á tryggingu.
Verið er að bíða eftir tilboðum frá hinum tryggingafélögunum. Sólveig er að funda
með Norðurlöndunum á morgun og ætlar að kanna hvernig tryggingum er háttað
hjá þeim. Mögulega kanna hvort hægt sé að leita út fyrir landsteinana.
5. Uppskeruhátíð fyrir árið 2020, til upplýsinga
Sólveig kynnti með hvaða hætti uppskeruhátíð er haldin í ár þar sem ekki er hægt
að halda hana með hefðbundnum hætti. Verið er að birta myndbandbönd daglega
í þessari viku og næstu til þess að vekja athygli á þeim einstaklingum sem fengu
viðurkenningu í ár.
6. Skrifstofa FSÍ – staðan

a. Þjónustugátt-viðbætur
Sólveig kynnti hvað það er sem vantar í þjónustugáttina
b. Mótaskrá-miðað við núgildandi reglur
Aðlögun á mótaskrá kynnt vegna nýrrar reglugerðar út af Covid
c. Vinamótaskrá
Kynnt.
d. Fagnefndir, staðan
Fullmannaðar og búið að funda með hverri og einni nefnd og farið yfir
verkefni og verkferla hverrar nefndar fyrir sig
e. Úrvalshópar í áhaldafimleikum
Nýtt valferli kynnt vegna Covid.
f. EM í hópfimleikum, staðan og tenging við NM í hópfimleikum
Árekstur á EM og NM í hópfimleikum, umræðan um að fella niður NM,
verður tekið fyrir á morgun á fundi framkvæmdastjóranna á
Norðurlöndunum.
g. Fræðslukerfi, tímasetning á kynningu fyrir stjórn
Verður afgreitt í tölvupóstum

7. Önnur mál
Sólveig fór yfir verkefnastöðu á skrifstofu.
Framtíð Afrekssjóðs FSÍ rædd og mögulegur samruni við Fimleikasjóð Íslands,
Sólveig heyrir í laganefnd.
Vinna Sólveigar og Sæunnar í alþjóðlegum samráðsvettvangi varðandi Save Sports
kynnt.
Fundi slitið kl. 17:50 , næsti fundur haldinn 2. febrúar 2021 kl. 12:00

