
Stjórnarfundur 26/09/2022 

Haldinn á skrifstofu DSÍ. 

Mætt: Atli Már Sigurðsson (AMS), Ólafur Már Hreinsson (ÓMH), Magnús Ingólfsson (MI), 

Ragnar Sverrisson (RS), Helga Björg Gísladóttir (HBG) 

Boðuð forföll: Jóhann Gunnar Arnarsson (JGA), Kara Arngrímsdóttir (KA), 

1. Formaður landsliðsnefndar mætir á fund með stjórn 

- Formaður setur sig í samband við aðra nefndarmenn og hefur störf 

- Síðast gerð áætlun í janúar, þarf að taka stöðuna og teikna upp það sem eftir er af 

önninni. AMS gengur í málið og sendir samantekt á stjórn og landslið. 

- AMS sendir tölvupóst á formenn félaga með greinagerð frá afreksstjóra og biður um 

tillögur að samsetningu landsliðs. 

o Formenn félaga senda tillögur beint á landsliðsnefnd sem síðan myndar 

stefnuna og leggur fyrir stjórn. 

 

2. Nec - fundur 

- Þarf að kalla eftir síðustu greinagerðum vegna Nec svo hægt sé að greiða út styrk. 

- Tinna Karen frá Hvönn sat fundinn fyrir hönd stjórnar DSÍ.  

- Nec 2023 verður haldið á Íslandi 

- Nec 2024 verður haldið í Litháen 

- Keppt verður eftir WDSF reglum 

- Fljótlega verður boðaður fundur með öllum löndum sem standa að keppninni til að fara 

yfir uppsetningu og framkvæmd hennar. 

- Hafa samband við Finnland og ræða kostnað og annað varðandi keppnina sem var haldin 

nú í september – MI hefur samband. 

 

3. Ósk um leyfi frá UMSK til að halda danskeppni 23. okt 

- Samþykkt 

 

4. Beiðni frá Nikita og Hönnu Rún um ferðastyrk vegna PD EM latin 

- Hafnað 

 

5. Olympic Games Breaking Qualification System Paris 2024 

- Móttekið 

 

6. Bókhald og fjárhagur DSÍ 

- Óásættanlegt að vera ekki komin með yfirlit yfir stöðuna eins og hún er í dag. 

- AM hefur samband við framkvæmdarstjóra DSÍ og fær yfirlit fyrir DSÍ, landslið og 

uppgjör vegna móta sem haldin hafa verið á árinu. 

 

 



7. Bréf frá Árna Sigurgeirssyni 

- Umræða fór fram. HBG svara pósti. 

 

8. Önnur mál 

- Engin  

 

 

Næsti fundur ákveðinn 16. október kl. 19:30 

Þannig fram farið. 

Helga Björg Gísladóttir 

Ritari 


