
 

 

3. fundur stjórnar Fimleikasambands Íslands 

Fundur haldinn í Vinnustofu Kjarvals, þriðjudaginn 23. ágúst 2022, kl. 17:00. 

Mættir: Eva Hrund Gunnarsdóttir, Sólveig Jónsóttir, Kristinn Arason, Halldóra Guðvarðardóttir, 
Sigurbjörg Fjölnisdóttir (á Teams), Magnús Heimir Jónasson, Marta Sigurjónsdóttir, Stefanía 
Reynisdóttir og Þór Ólafsson. 

Forföll boðaði: Axel Þór Eysteinsson og Jarþrúður Hanna Jóhannesdóttir. 

Fundargerð ritaði: Eva Hrund Gunnarsdóttir 

Málefni tekin fyrir á milli funda 

1. Vinnuhópaskipting stjórnar – Til umræðu 

Stjórn skipti sér í vinnuhópa FSÍ. 

Málefni tekin á fundi 

2. Fundartími stjórnar á önninni – Til samþykktar 

Lagt er til að fundartímar stjórnar verði eftirfarandi á haustönn: 

• 5. október kl. 17:00 

• 16. nóvember kl. 17:00 

Fundartímar stjórnar samþykktir. 

3. Formannafundur og þing dagsetningar – Til samþykktar 

Lagt er til að dagsetningar fyrir formannafundir  og þing verði eftirfarandi: 

• Formannafundur haustannar, 14. október 2022 

• Formannafundur vorannar, 17. febrúar 2022 

• Formannafundur fyrir þing, 26. maí 2023, á Egilsstöðum 

 

  



 

 

4. Q2 ársfjórðungsuppgjör – Til upplýsinga 

Eva fór yfir ársfjórðungsuppgjör. 

5. Tillögur frá þingi til stjórnar og fagnefnda – Til samþykktar 

Kröfur móta – tækninefnd í hópfimleikum. Þökkum fyrir að þau hafi unnið hratt og örugglega, 
en það vantar inn í kynsegin tillöguna og verðlauna ákvörðun. Ekki samþykkt þar sem að það 
vantar inn í kröfur m´toa. 

Rætt um 6. þrep karla. Þingskjal nr. 23 frá þingi sem vísað var til stjórnar var þá ekki samþykkt. 

Þingskjal nr. 23 sem vísað var til mótastjóra. Of flókið í framkvæmd en fögnum því að fólk sé 
að hugsa út fyrir kassann og komi með nýjar hugmyndir. Tillagan er því sekki samþykkt.  

Þingskjal nr. 6. Var sent á THF en ekki á hinar tækninefndirnar. Þyrfti að fara líka á TK og TKV 
þar sem um samræmingu á verðlaunum er að ræða. 

6. Vinnuhópar stjórnar – Til umræðu 

Farið var aftur yfir skipan vinnuhópa. 

7. Drög að heimsókn í félögin á landinu – Til upplýsinga 

Skrifstofa er að vinna að drögum að heimsóknum í félögin á landinu. 

8. FanZone – Til umræðu 

FanZone fyrir EM í hópfimleikum verður í Smáralind 16. og 17. september. Stjórn upplýst um 
stöðu mála og óskað eftir aðstoð þeirra. 

9. Fimleikar fyrir alla – Til umræðu 



 

 

Edda mun taka yfir fimleika fyrir alla. Umræðu frestað til næsta fundar. 

10. Önnur mál 

Rætt um frábæra frammistöðu Gerplu vegna mótahalds á Bikarmóti, Íslandsmóti og 
Norðurlandamóti í áhaldafimleikum. Stjórn leggur fram að það verði sent þakkarbréf. 

Skrifa um EM og HM. 

Fundi slitið kl. 18:15. 


