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Reykjanesbær, 21. Janúar 2013 kl:19:15 

Mættir: Hilmar Örn, Falur, Guðný, Munda, Sigurþór, Ant, Dúna, Herdís, Sara 

Lind, Sigurbjörg, Anna, Harpa, Gunnrún 

 

Dagskrá fundar 

1. Ferðir framundan - Lux og Calella 

a. Flestir eru búnir að borga staðfestingargjald. Haft verður samband 

við þá sem eftir eru. 

b. Búið er að ganga frá pöntun á hóteli, rútu og öðru því sem tilheyrir 

ferðinni en það á eftir að panta æfingartíma í lauginni. 

2. ÍM 50 - foreldrafundur, auglýsing og fleira 

a. Foreldrafundur verður haldinn þriðjudaginn 4. mars 2014 kl: 19:30. 

Falur tekur salinn frá. 

b. Solla í nýmynd hefur sýnt áhuga á að taka auglýsinga myndir með 

okkur vegna ÍM 50. 

3. Breytingar á Bikar og íslandsmót 

a. Farið yfir hugmyndir SSÍ að breyttu fyrirkomulagi á Bikar. 

Sigurbjörg mun senda okkar athugasemdir til stjórnar SSÍ. 

4. Mót framundan hjá ÍRB 

a. Langsundsmót verður haldið 15. Feb. 

b. Landsbankamót  

i. Falur er búinn að hafa samband við Skólamat. 

ii. Ester er að skoða bolamál fyrir AMÍ. 

iii. Hilmar og Ant munu fara yfir verðlaun sem veitt verða á 

mótinu. Hilmar mun sjá um að panta þau. 

5. Niðurstöður frá ÍSÍ og fleiri aðilum 

a. Kæru á hendur Sundráði ÍRB til dómstóls ÍSÍ frá Júlíusi og Guðrúnu hefur 

nú verið vísað frá dómi. 

6. Skilti og styrktarsamningar 

a. Farið yfir þau fyrirtæki þar sem samningar eru að renna út. 

Stjórnarmenn tóku að sér að hafa samband við þessi fyrirtæki og 

reyna að fá styrktarsamninga endurnýjaða. 

7. Önnur mál 

a. Ræða þarf við þá nýju sundmenn sem eru að koma i hóp til Anthony 

og útskýra þær reglur sem gilda þar. Gunnrún tekur það að sér. 

b. Rætt um framkvæmd æfinga hjá yngri iðkendum.  

c. Skoða þarf skipulag hópa yngri iðkenda þar sem sumir hóparnir eru 

fámennir. 

Fundi lauk 21:30 
Fundinn ritaði: Hilmar Örn 


