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Fundargerð SÍK  

Mætt: Eysteinn Pétur Lárusson, Olga Bjarnadóttir, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Einar Þorvarðarson og 

Arnór Daði Gunnarsson, Björk, Hanna Carla og Sigmundur Einar Másson, Sverrir Kári Karlsson, 

Fjarverandi: Jón Finnbogason og Guðmundur Sveinbjörnsson 

1) Fundargerð síðasta fundar samþykkt, Eysteinn ræðir um að lagabreytingar en ræða þarf það 

fyrir næsta þing. Einnig rætt að fundargerðir SÍK komist inn á vef kópavogsbæjar.  

2) Fjárhagsstaða SÍK, Olga fer yfir stöðuna og hver tillagan sé.  

Eysteinn fer yfir þær umsóknir sem eru i Ferðastyrki – 2020 – Samþykkt 

Eysteinn fer yfir Sérstyrki 2020 – Samþykkt.  

Eysteinn fer yfir Afreksstyrki 2020 -  Eftir miklar umræður eru Skjalið samþykkt með breytingu 

á nokkrum atriðum. 

 

Samþykkt og fordæmi fyrir því var að taka við umsóknum sem komu of seint.  

Síðar var rætt um það hvort að GKG ætti rétt á styrkjum sem íslandsmeistari eða sem í 

sigurvegari í sveitakeppni.  

 

Allir aðilar tóku til máls.  

Sigmundur vísar í umræðu frá fyrra ári og nefnit að Golf og aðrar íþróttir séu sambærilegar og 

golf sé bæði einstaklings íþrótt sem og liðsíþrótt. Fer einnig yfir hvernig keppni Íslandsmót 

golfklúbba er spila. Einnig nefnir Sigmundur að það sé líklegt að golf hafi verið rangt skráð 

allan þennan tíma sem þetta hafi verið í gangi. Einnig er veri að bera saman golf og 

borðtennis þar sem HK er með sigur í annarri deild en telst þar til um liðsíþrótt en þar er 

einnig keppt í einstaklingsmótum sem er sambærilegt við golf. 

  

Olga tekur til máls og vísar til að golf sé einstaklingsíþrótt og að það sé ekki keppt í 

sambærilegri keppni og í öðrum greinum. Vísar í ákvörðun frá fyrra ári þar sem mikið var rætt 

við starfsmenn bæjarins sem sögðu að golf væri einstaklingsíþrótt. Einnig nefnir Olga að þetta 

sé á bág við lög SÍK og þar af leiðandi ekki löglegt að veita þennan styrk.  

 

Þegar það kemur til skoðunar hvað skal gera þar sem þetta mál telst rætt í þó nokkurn tíma. 

Þá tekur Sverrir til máls og leggur til að samþykkt sé að veita GKG 100.000 kr og að spyrja 

aðalfund um frekari heimild til þess að veita GKG mismun styrkja í framhaldinu.  

 

Eysteinn ræðir allar tillögur og í lokinn eru þá komnar tvær tillögur þar sem að kosið var um 

tvær. Fyrst tillögu Sverris um að bíða með ákvörðun til aðalfundar og síðan tillögu Sigmundar 

um að GKG sé sambærilegt öðrum íþrótta greinum og eigi rétt á 400.000 kr greiðslu.  

 

 

Áheyrnarfulltrúar eiga ekki kosningarétt og kusu þar af leiðandi ekki en niðurstaðan var að 

kosningin fór 2-3  og það var því ákveðið að veita GKG styrk upp á 400.000 kr.  

 

 

 

 

 



3) Önnur mál – seinkað til næsta fundar.  

a. fá aðgang til að koma fundargerðum inná heimasvæði SÍK. Starfsmönnum falið að 

ganga í það verkefni 

b. Rafleikjadeild. Mikið spurt um það hvort félögin ætli að stofna rafleikjadeild. 

Rafleikjafélag Kópavogs frekar en hvert félag myndi stofna sér deild. Starfsmönnum 

SÍK falið að kanna eftirspurn hjá félögunum og vinna málið áfram. Skoða þetta svo 

áfram með Kópavogsbæ.  

 

 

Fundi lokið þar sem miklar umræður voru um styrki og önnur mál seinkað til næsta fundar 9. feb 

2021.  
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