
Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB 

 
 

Reykjanesbær, 10. Október 2014 kl:19:15 

Mættir: Anna María, Guðrún, Herdís, Falur, Gunnrún, Guðný, Munda, Anna, Harpa, 

Sigurbjörg, Ant, Sigurþór, Hilmar Örn, Dúna. 

 

1. ÍM25 – fjáröflun, skipulag, foreldrafundur 

a. Við munum ekki gista yfir nótt í Hafnarfirði en verðum með herbergi til að 

hvíla á milli hluta og borða saman. 

b. Kleinubakstur verður notuð sem fjáröflun. Áætlað er að baka 3 – 4 nóv. 

Það á eftir að finna foreldri til að skipuleggja atburðinn. 

c. Foreldrafundur vegna ÍM25 verður haldinn 28. Okt í K-húsinu kl: 19:30.  

2. Búningamál – samræming á mótum. 

a. Það þarf að biðja þjálfara um að brýna fyrir sundmönnum að á SSÍ mótum 

verða allir að nota búninginn okkar, synda með ÍRB hettu og við 

verðlaunaafhendingu þarf að vera í ÍRB bol/peysu.  

3. Formaður Sundráðs 

a. Senda bréf út á foreldra í ÍRB og auglýsa eftir formanni. Sigurbjörg semur 

bréf og sendir út. 

4. Önnur mál 

a. Aðstoð vegna útfarar Guðbjargar Elsie Einarsdóttur 

i. Við höfum boðið fram aðstoð sem aðstandendur hafa þegið. Við 

munum taka að okkur verkefni í samvinnu við þau. 

b. Dagatalið okkar 

i. Aðventumót 5 – 7 des.  

ii. Jólamót 10. des.  

iii. Metamót 16. des.  

iv. LUX - Búð að panta flug og festa gistingu. Ekki er búið að velja 

farastjóra. 

c. Trúnaður á fundum 

i. Rætt um nauðsyn þessa að stjórnarmenn haldi trúnað um það sem 

fram fer á stjórnarfundum. 

d. Auglýsingar í glugga á mótum.  

i. Foreldri hefur sýnt áhuga á að útvega auglýsingar sem hægt yrði að 

hengja upp í glugga Vatnaveraldar.  Myndu þær þá einnig nýtast til 

að draga úr birtu þegar sól er á lofti. 

e. Þjálfaramál næsta árs. 

i. Skipuð var nefnd til að fara yfir þjálfaramál næsta árs. Nefndina 

skipa: Falur, Harpa, Sigurbjörg og Hilmar Örn 

Fundi slitið kl: 21:00 

Fundinn ritaði: Hilmar Örn 

 

 


