
Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB 02. Febrúar 2016 

Mættir: Falur, Steindór, Harpa, Herdís, Árni, Unnur, Gunnrún, Guðmunda, Hilmar,Falur og Sigurþór 

 

Speedomót  

 Undirbúningu er kominn vel á veg. Ágætis mæting er á mótið. 

 Við munum senda út tilkynningu og auglýsa eftir fólki í vinnu á mótinu. 

 Hilmar sendir póst á dómara. 

 

Lyngby 

Flott mót farastjórar og þjálfari ánægðir með árangur og sundmenn. Ef farið verður aftur á þetta mót 

að ári. Þá þarf að skoða hvort við viljum hafa yngir sundmenn með þ.e. þann aldur sem syndir í 25m 

lauginni. 

 

Landsbankamót 

Þjálfari er beðinn um að koma með tillögur að mótinu greinum og uppbyggingu á verðlaunum á 

lokahófi.  

 Sigurþór mun sjá um dómaramál 

 Hilmar pantar verðlaun 

 Harpa mun sjá um starfsmannamál 

 Falur verður í sambandi við Skólamat 

 Fá FS fyrir lokahóf 

 Sigurbjörg talar við Edda varðandi Holtaskóla 

 Við munum handa foreldrafund þann 06. Apríl kl. 20:00 

 

ÍM - 50 

 Foreldrafundur 09 mars kl. 20:00 

 Sigurbjörg talar við Sollu í Ný-mynd varðandi myndatöku fyrir auglýsingu. 

 Bolir við höfum áhuga á að láta útbúa boli fyrir ÍM50. Þurfum að finna einhvern til að hanna 

 

Speedo samningu og búningar 

Við tökum Nike búninga verðum áfram Speedo lið í speedo sundgöllum. Erum að bíða eftir samningi 

frá þeim. 

 

 

 



Kleinur skilti og fleira 

 Nokkur skilti eru kominn inn. Enn er þó eftir að fá svar frá nokkurum fyrirtækjum. 

 Við verðum með kleinubakstur 1-2. mars. 

 

Önnur mál 

1. Færeyingar eru væntanlega á leiðinni til okkar og æfa í lauginni. Stefum á að gera eitthvað 

með þeim að óbreyttu. 

2. Jón er að kaupa nýtt æfingartæki sem þarf að koma fyrir í salnum niðri. 

3. Helena er að fara út með landsliði fatlaðra hún reddar þjálfara í sinn stað 

4. Aldur í æfingarferð hækka um eitt ár sumarið 2018. 12 ára og eldri á árinu. 

 

Fundi slitið 20:45 

Fundinn ritaði Hilmar Örn 

 

 

 


