
Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB 10.nóvember 2015 kl. 19:00 

 

Mættir voru: Sigurþór, Hilmar, Munda, Falur, Steindór, Sibba, Dúna, Unnur, 

Guðný, Einar, Anna, Harpa, Baldur og Anna María 

 

Uppgjör Speedomóts 

 Almenn ánægja með mótið sem gekk mjög vel. 

 Gaman að flestir borðuðu saman í Holtaskóla í hádeginu. 

 Ákveðið að hafa annað Speedomót í febrúar 2016. Ath þarf með styrk frá 

Speedo og/eða fleiri fyrirtæki með riðlaverðlaun. 

Ím 25  

 Íslandsmeistaramótið verður haldið 13. – 15. Nóvember í Ásvallalaug 

Hafnarfirði. 

 Sundmenn keyra á milli, það verður ekki gist. 

 Ath þarf með hvíldaraðstöðu á milli hluta. 

 9500kr per sundmann. Innifalið í því er mótið sjálft, matur og hressing á 

bakka. 

 Farið var yfir búningamál fyrir mótið, í hverju ættu sundmenn að vera á 

bakka á verðlaunapöllum og á lokahófinu. 

 

Fjáröflunarnefnd 

 Kleinubakstur ca 20.nóvember fyrir Lyngby sundmenn og æfingaferð. 

Mæta þarf annan bökunardaginn og selja það sem þarf. 

 Það kom hugmynd um að stofna reikning sem foreldrar gætu lagt strax 

inná eftir sölu. 2-3 prófkúruhafar (Unnur, Dúna og Anna) 

 2 nýjar í nefndinni, mjög öflugar. Guðný og Clara. 

 Margar nýjar hugmyndir fyrir fjáraflanir. 

- Jólabingó með piparkökum og jólakósý. Fá sal í skóla lánaðan fyrir 

bingóið. 

- Áheitasund í janúar 2005-2003 krakkar. 

- Skemmtikvöld fyrir foreldra 

- Vera með sjoppu á Speedomóti. 



Aðventumót ÍRB 25.nóvember 25m laug 

 Upphitun klukkan 17:00 – mótið hefst 17:30 

 Kaffihlaðborð eftir mótið. Allir koma með eitthvað á borðið. 

 

Búningamál 

 Rætt var um að vera með búningasöludag t.d í jólagjafir fyrir sundmenn. 

 Búningasöludagur á Aðventumótinu 25.nóvember í Vatnaveröld klukkan 

17:00 – 18:00. 

 

Innheimtumál 

 Munda skoðaði og fór á námskeið/kynningu á Nora innheimtukerfi. Flott 

kerfi en ákveðið að taka það ekki inn vegna eindaga. Ekkert hægt að 

hliðra til og allt sent strax í innheimtu með miklum vöxtum. 

 Ákveðið var að hætta að taka við Amex kortum í skráningakerfinu vegna 

þjónustgjaldanna sem eru mjög há. 

 

Þjálfaramál 

 Marín að hætta og Gunnar Örn kemur inn í staðinn sem þjálfari. 

 Steindór ætlar að senda bréf á alla þjálfarana og ítreka að ef þjálfari 

kemst ekki á æfingu þá þarf hann að redda öðrum til að mæta fyrir sig. 

 Mikil ánægja með alla sundþjálfara ÍRB. 

 

Önnur mál 

 Bikarmót 20. – 21. Nóvember í Laugardagslaug. Email frá SSÍ lesið upp og 

umræða tekin um málið. ÍRB með lið í 2. Og 2. Deild. 

 Metaskrá SSÍ. Spurning um að senda formlegt brég til SSÍ um íslandsmet í 

blönduðum boðsundum sem eru í gildi eða ekki í gildi (2013 og 2014). 

Búið er að fella niður met sem ÍRB á meðan önnur slakari met hjá öðrum 

félögum haldast inni frá öðru ári. 

 Súlan uppskeruhátíð. ÍRB fékk boðskort í Duus hús 13.nóvember klukkan 

18:00. Munda og Dúna ætla að reyna mæta. 



 Skiltamál í sundlauginni aðeins rædd. Það þarf að fara fyrr af stað með að 

endurnýja samninga og fá nýja uppá ársreikninga fyrirtækja. 

 Ím lokahóf. ÍRB mun bjóða þeim stjórnarmeðlimum sem hafa áhuga á að 

fara. 

 Fararstjórar fyrir æfingaferð 2016 tilkynntir: Anna, Harpa, Sigurþór og 

Hilmar. 

 

Fundi slitið 20:10 

Fundinn ritaði Anna María 

 

 

 

 

 

 


