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Mættir: Anna, Ant, Sibba, Hjördís, Harpa, Elsie, Alla, Unnur, Guðný, Dúna, Munda, Júlli, Sigurþór, Lúlli,
Kolla, Herdís, Hilmar Örn.

1. 1 AMÍ skipting hagnaðar
a. Stungið er upp á að foreldrum sé borgað 1500 á hlut umfram 4 hluta og 6 hjá þeim
sem eru með fleirri en eitt barn. Samþykkt.
2. Nýir hópar
a. Nokkrir hópar voru ekki að standa undir kostnaði og því var farið í að sameina hópa.
b. Fara á af stað með auglýsingar og reyna að höfða til ungra krakka. Biðja á Fal að sjá
um þetta mál.
3. Foreldrafundur SSÍ
a. Farið var yfir samskipti foreldra og SSÍ
b. SSÍ ætlar að laga heimasíðu
c. Hlín hjá SSÍ tók að sér að vera tengiliður milli foreldra og SSÍ
d. AMÍ/UMÍ við eru óhress með þessa breytingu. Sibba leggur til að við leggjum fram
ályktun á sundþingi þar sem við mótmælum þessari breytingu.
4. Afreksbreut FS
a. Það á að fara af stað með afreksíþrótta braut sem getur gilt 20 ein fer í gang í haust
síðasta lagi næsta ár.
5. Búningamál töskur og húfur
a. Biðja Lindu um að taka niður pantanir á nýjum búningum, húfum og töskum
b. Anna tekur að sér að að tala við Totem varðandi töskur.
c. Dúna verður tengliður við Lindu og sér um að selja notuð föt ef foreldrar vilja reyna
að losna við þau.
6. Aðstaða okkar í vatnaveröld
a. Grindur fyrir Ant eru enn í skoðun
b. Heimild er kominn fyrir að laga aðstöðuna okkar niðri þar sem sundmenn geyma
netin sín. Búnaður sem engin á verður fjarlægður og lás settu á hurðina.
7. Speedo samningum og framtíðin
a. Samningur okkar við Speedo er útrunninn. Við höfum verið ánægð með samstarfið
við Speedo og viljum ræða við þá um áframhaldandi samstarf en áskiljum okkur rétt á
að tala einnig við aðra aðila ef áhugi er fyrir hendi.
8. Önnur mál
a. Ant ræddi um hvað hópefli væri á döfinni hjá eldir krökkunum og er búinn að senda
dagskrá fyrir tvo efstu hópana á forráðamennn.
b. Júlli bar fram spurningu til stjórnarmann hvað þeim fynndist um að á hverju tímabili
væri alltaf einhverjir sundmenn sem lentu í einhvers konar vandamálum tengdu
sundi og æfingum og hvort stjórnarmenn litu á það sem eðlilegan hlut. Nokkrar
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umræður spunnust um þetta mál og var ákveðið að. Hilmar tæki að sér að kynna sér
hvaða vinnuferlar eru í gangi innan ÍSÍ og UMFÍ
Guðný tekur að sér að að tala við hjúkrunarfræðing og fá hann til að koma og ræða
við sundkrakkana frá Framtíðarhóp og upp.
Hilmar hefur tekið að sér að safna saman munum tengdum félaginu, búningum,
bolum, sundhettum og öllu öðru sem við búum til vegna sundmóta og annara
atburða tengt okkur.
Fyrirspurn kom um hvort hægt væri að koma með næringarfræðslu fyrir
sundkrakkana.
Fyrirspurn kom um hvort sundmenn fengu mætingar fyrir sundmót. Þau fá ekki
mætingu fyrir það.
Anna kemur með lista yfir þau fyrirtæki sem enn skulda fyrir skilti í Vatnaveröld. Ef
ekki næst að rukka þau fljótlega þá verða skiltinn þeirra tekin niður.
Guðmunda kom með ábendingu varðandi sjósund sem fer fram á ljósanótt að súpa
og brauð var ekki vinsælt hjá krökkunum og við ættum að bjóða upp á Kakó og brauð
næst. Einnig þurfa foreldrar þeirra krakka sem taka þátt að taka á móti þeim á
bryggjunni með hlý föt og teppi. Ekki er nóg að þau séu með þetta með sér í bátnum.
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