
Stjórnarfundur 07/02/2023 

Haldinn á skrifstofu DSÍ. 
Mætt: Atli Már Sigurðsson (AMS), Magnús Ingólfsson (MI), Kara Arngrímsdóttir (KA),  
Helga Björg Gísladóttir (HBG) , Ólafur Már Hreinsson (ÓMH) 
Boðuð forföll: Jóhann Gunnar Arnarsson (JGA) 

 

1. Erindi hefur borist til stjórnar um að hafa keppni í aldursflokknum 7 ára og yngri. 
(frágengið í tölvupóstsamskiptum). 

Samþykkt með atkvæðagreiðslu – MI ósammála 

2. RIG þátttökugjald kr. 7000,  aðgangseyrir um kvöldið kr. 1000. (frágengið í 
tölvupóstsamskiptum). 

Samþykkt með atkvæðagreiðslu. 

3. Erindi frá Söru og Nicolo varðandi HM og EM 10 x dansa. 

Rætt. Sambandið ekki fjárhagslega stætt til að standa undir og bera ábyrgð á þetta stórum 
viðburði eins og staðan er núna. 

4. Erindi frá formanni Hvannar varðandi klæðareglur. (frágengið í tölvupóstsamskiptum). 

Frágengið 

5. Landslið, val í landslið uppkast að tillögum formanns landsliðsnefndar. 

Rætt, verður yfirfarið og samþykki klárað í tölvupóstssamskiptum fyrir 10.02.23 – MI vinnur 
og sendir á stjórn. 

6. Ákveða dagsetningu á NEC. 

Mögulega keyrt með næsta UMSK móti – ÓMH fundar með aðstandendum UMSK og 
umræða fer fram eftir þann fund. 

7. Breyting á móta og keppendareglum. (7. ára og yngri, og PD flokkur.). 

Setja breytingar inn í móta og keppendareglum – AMS ræðir við framkvæmdarstjóra 

8. Erindi frá formanni DÍK varðandi undanþágur frá klæðareglum.  
Móttekið, búið að svara 



9. RIG. 

Bíðum eftir uppgjöri 

10. Úthlutun ríkisstyrks til sérsambanda. 
Móttekið 

11. Veitingsala og uppstilling á mótum (raða niður félögum). 
AMS athugar hvort framkvæmdarstjóri sé með þá röð sem var búið að teikna upp. 
 

12. Önnur mál.  
1. Ósk frá N og S um að fjölga aftur dómurum í amk. 7 á Íslandsmeistaramótum. 

Móttekið 
2. N og S ósátt við að það séu 1 WDSF dómarar og 4 WDC á næsta móti 

Það er reynt eftir fremsta megni að hafa hlutfallið jafnt. AMS sendir á JGA og 
ítrekar það. 

3. Möguleiki á að fá drög að rennsli fyrir næsta mót sem allra fyrst. 
AMS 

4. Fyrirspurn um fjölbreyttari keppnislög. 
Mótttekið 

 

 

Þannig fram farið. 
Helga Björg Gísladóttir 

Ritari 

 

 
 


