Dansíþróttasamband Íslands – DSÍ

Engjavegur 6, 104 Reykjavík

23. stjórnarfundur DSÍ
Stjórnarfundur, 08. maí 2016 kl. 17:00.
Mættir voru:
Ólafur Már Hreinsson (ÓMH), Ellen Dröfn Björnsdóttir (EDB), Atli Már Sigurðsson (AMS) og Hafsteinn
Guðmundsson (HG).
Þórður Rafn Ragnarsson (ÞRR) og Einar Jón Ásbjörnsson (EJA) og boðuðu forföll
1. Fundargerð fundar nr. 22
Samþykkt
2. Fundargerð Mótanefndar og/eða Landsliðsnefndar
Engin liggur fyrir.
3. Íslandsmeistaramót 23-24 apríl.
Tókst vel, lítilsháttar tap.
Vantar fleira fólki í mótanefnd, sérstaklega til að setja upp salinn og taka saman.
Kvörtun yfir ljósabúnaði – nota kastarana í hornin á keppnunum í framtíðinni.
4. Heimasíða og Facebook síða DSÍ
Í vinnslu
5. Uppstillingarnefnd
Lykil dagsetningar :
8.maí Síðasti dagur til að senda lagabreytingar ef einhverjar
8.mai Síðasti dagur til að tilkynna framboð til formanns DSÍ, skal berast á
skrifstofu DSÍ
15.maí Síðasti dagur til að senda út seinna fundarboð
30.maí Dansþing 2016 klukkan 18:00
6. Dómararéttindi
EB með í vinnslu
7. Mótin 2017
:

29.janúar 2017 : RIG í Laugardalshöllinni, einsdagsmót með ísl dómurum.
11-12.febrúar 2017 : Hús óstaðfest
18-19.mars 2017 : Í Laugardalshöllinni
6-7.maí : Hús óstaðfest

8. Bókhald 2015 og 2016
Í vinnslu
9. Dansþing 2016
Skýrsla stjórnar, hvað annað þarf að undirbúa ?
Fundarstjóri – Tillaga Hörður Oddfreðarsson.
10. Greiðslufyrirkomulag vegna EM / HM
Tillaga :
Hafsteinn
Stjórn DSI samþykkti á fundi ....... að breyta reglum varðandi greiðslu fyrirkomulagi
vegna flugmiða á Heimsmeistaramót og Evrópumeistaramót,
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Þegar pör hafa fengið boðsbréf í hendur ásamt þeirri upphæð sem DSI veitir vegna
flugmiða og þar mun koma fram hversu langan frest pör hafa til að samþykkja boðið
eða afþakka.
Þegar pör hafa samþykkt að taka þátt í viðkomandi keppni geta þau keypt flugmiða
og sent til DSI og fengið þá greidda fyrirfram.
Til að fá þetta greitt eins og hér er sagt að ofan þurfa pör sem samþykkja að
endurgreiða styrkinn með undirskrift sinni ef einhverjar ástæður verða til þess að
viðkomandi par hættir við þátttöku og ef viðkomandi er yngri en 18 ára þurfa
foreldrar/forráðamenn að undirrita þessa yfirlýsingu.
Athuga hvort hægt er að búa til staðlað bréf ( held að það sé til hjá DSI )
Samþykkt
11. Önnur mál
Fundi slitið kl. 19:30
Fundargerð ritaði: Ellen Dröfn

