
Stjórnarfundur 29/08/2022 

Haldinn á skrifstofu DSÍ. 

Mætt: Atli Már Sigurðsson (AMS), Kara Arngrímsdóttir (KA), Ólafur Már Hreinsson (ÓMH), 

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

Boðuð forföll: Jóhann Gunnar Arnarsson (JGA), Magnús Ingólfsson (MI) 

1. Landslið/afreksstjóri/greinagerð frá afreksstjóra, styrkir afreksstjóðs 

- Afreksstjóri að hætta, umræða um framhaldið. 

- Greinagerð afreksstjóra rædd, ákveðið að fá leyfi frá afreksstjóra til að deila greinagerð 

með félögunum og fá umsögn frá þeim um val í landsliðið. AMS biður um leyfi 

- Form styrkja á heims og evrópumeistaramót rædd, upp kom spurning hvort pör verði að 

vera í landsliðinu til að fá styrk til að fara á þau mót. 

- AMS biður Bergrúnu að taka saman heildarkostnað ferða barna á mót erlendis. 

 

2. Nefndir 

- Landsliðsnefnd – Aðalsteinn, Jón Ingvar og Eyrún -  samþykkt. 

- Mótanefnd – Kjartan formaður, Halldór, Kristmann, Árni Sigurgeirsson – samþykkt. 

- Fjáröflunar- og útbreiðslunefnd – ekki starfandi 

 

3. Íþróttavika Evrópu (European Week of Sport)  

- Verður haldin 23. – 30. September 

- AMS biður Bergrúnu að senda póst á félögin og biðja um hugmyndir af kynningum ásamt 

því að athuga hvaða styrkir eru í boði. 

 

4. Keppnir á haustönn 

- UMSK – sunnudaginn 23. Október 

- Lottó – sunnudaginn 6. nóvember 

 

5. Erindi frá framkvæmdastjóra DÍH, send 9. ágúst 

- Erindi samþykkt 

 

6. Ferðaeyjan, Árni Sigurgeirsson. Beiðni fyrir samstarf vegna danskeppni á næsta ári 

- Umræða um hlutverkaskiptingu á milli DSÍ og Ferðaeyjunnar 

- Fá fund með Árna til að fara yfir þessi mál 

- Samþykkt að halda áfram með undirbúning 

 

 

 

 



 

 

7. NEC 4. Sept – hvaða pör eru að fara? 

- AMS sækir upplýsingar til félaganna 

- Nec meeting 4. Sept á Scandic hotel til að ákveða framhald keppninnar. AMS athugar hvort 

MI geti farið á fundinn. 

 

8. Önnur mál 

- Ákveðið að setja upp beinagrind af uppsetningu á móti. – RS 

- Innt eftir stöðu á afsökunarbeiðni frá stjórn HK vegna orða sem voru látin falla á síðasta 

dansþingi. AMS hafði sent ítrekun til stjórnar HK og verður það bréf tekið fyrir af stjórn HK á 

fundi síðar í þessari viku. 

- Danskeppni sem áætluð var í byrjun maí verður færð yfir á síðustu helgina í apríl. AMS lætur 

mótanefnd vita. 

- ÓMH spyr hver sér um að fá leyfi úr skóla fyrir börn í landsliðinu þegar þau fara á mót – 

Bergrún sér um það. 

- ÓMH vekur athygli á því að nú séu 8 mánuðir liðnir af árinu og biður um að fyrir næsta fund 

verði rekstur DSÍ, landsliðsins og liðinna móta tilbúinn til yfirfærslu. AMS biður Bergrúnu að 

hafa þessar upplýsingar aðgengilegar fyrir næsta fund. 

- Hér eftir verður uppgjöri skilað eftir hvert mót. 

 

 

Þannig fram farið. 

Helga Björg Gísladóttir 

Ritari 


