
 
 

FUNDARGERÐ MENNTASVIÐS 

 
Dags.:  10.mars 2020 

 

Efni fundar:  SIK 

Fundarstjóri: Anna Birna Snæbjörnsdóttir 

Fundarritari: Gunnar Guðmundsson 

Þátttakendur: Jón Finnbogason, Eysteinn P. Lárusson, Hanna Carla Jóhannsdóttir , Olga 

Bjarnadóttir, Anna Birna Snæbjörnsdóttir, Jón Júlíusson og Gunnar Guðmundsson. 

 

UMRÆÐUR  OG ÁKVARÐANIR: 

• Málefni SÍK     

 

Skipulag, stjórnun og verkefni 

 

Formaður stjórnar SÍK fer yfir aðdraganda að stofnun SÍK og núverandi stöðu. Leggur fram 

munnlega tillögu að því að hann víki sem formaður stjórnar SÍK vegna tímaskorts og einn af 

framkvæmdastjórum stóru félaganna taki við sem leiðtogi hópsins. Tillaga Jóns F. að það verði 

framkvæmdastjóri Breiðabliks til að byrja með. Jón Finnbogason situr áfram inni í stjórn sem 

stjórnarmeðlimur. Framkvæmdastjórar skipta svo með sér hlutverkum. 

 

Lagðar til breytingar á samningi SÍK sem miða að því að 1 embættismaður sitji í stjórninni og 1-2 

fulltrúar bæjarfulltrúa. Frekari breytingar á samningi verða lagðar upp og sendar á 

framkvæmdastjórana til yfirlestrar og teknar til umræðu á fundi meirihluta og samþykkt í 

bæjarráði. 

 

Framkvæmdastjórar íþróttafélaganna eru sátt við tillöguna. Þau eru sammála um að ef þetta 

skipulag verði til þess að starf SÍK skili árangri og skilvirkni sé góð þá styðji þau þessa breytingu. 

Umræður um með hvaða hætti eigi að halda utan um einstök samstarfsverkefni fjárhagslega, sbr. 

frístundabílinn, heilsueflingu eldri borgara og þorrablótið. Þarf að skoða það og fá ráðgjöf um 

hvaða fyrirkomulag gangi bestu upp m.t.t. aðstæðna. Einnig þarf að kortleggja verkefni SÍK, 

íþróttaráðs og annarra aðila. 

 

• Innleiðing heimsmarkmiða og stefnumótunarvinna 
 

ABS upplýsir um stöðu heildarstefnumótunar bæjarins og rætt um hvernig þátttöku/aðkomu 
íþróttafélaganna verði háttað. 
 
Rætt um hvernig íþróttafélögin og Kópavogsbær geta unnið betur að uppbyggingu 
íþróttamannvirkja og komið sér saman forgangsröðun verkefna og framkvæmda í samræmi við 
fjárheimildir og aðstæður. Vinnum að því að styrkja þetta m.a. í gegnum SÍK og stefnumörkun. 
 
Stefnt að frekari umræðu í félögunum um aðkomu þeirra að vinnu bæjarins og ABS ræðir við 
verkefnastjóra um leiðir til að tryggja þátttöku íþróttafélaganna í vinnunni. 

 



 
• Önnur mál 
 
1. Reikningamál v.frístundabíls 
Jón Júl fer yfir uppgjör á kostnaði við frístundabílinn frá árinu 2019. Búið að gera upp allt árið 2019 
milli íþróttafélaganna og Kópavogsbæ og allt frágengið. 
 
2. Þróun frístundastyrkja til að styrkja þá sem lítið fé hafa milli handanna 
 
Tillaga framkvæmdastjóra Breiðabliks að t.d. velferðarsvið og foreldrar geti lagt inn á frístundakort 
barna og í afmælum o.þ.h. Mörg dæmi um að börn geti ekki sótt mót eða stundað íþróttir vegna 
skorts á fjármunum í fjölskyldunni. Önnur leið væri að greiða inn á Sportabler og fá þá til að þróa 
leiðir til að halda utan um þetta. 
Framkvæmdastjórar taka samtal um leiðir við forsvarsmenn Sportabler. 
Jón og Gunni ætla að ræða við Ingimar og Ingólf hvort þetta sé framkvæmanlegt. 
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