
SÍK fundur 28.apríl 2021  

Fundur á Teams klukkan 17:00  

Mættir: Eysteinn Pétur Lárusson, Olga Bjarnadóttir, Guðmundur Sigurbergsson, Sigmundur Einar 

Másson, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Björk Guðmundsdóttir starfsmaður SÍK, Arnór Daði starfsmaður 

SÍK og Einar Þorvarðarson áheyrnarfulltrúi Kópavogsbæjar.  

 

Forföll : Jón Finnbogason, Hanna Carla Jóhannsdóttir,  Sverrir Kári Karlsson áheyrnarfulltrúi frá 

Kópavogsbæ  

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 

 

2. Reglubreytingar 

Farið yfir reglur afrekssjóð SÍK fyrst, nánari upplýsingar í drögum að reglubreytinguna.  

Farið yfir breytinguna og rætt af hverju breytingarnar ættu rétt á sér. Skoða þarf með 

Kópavogsbæ til að sjá hvort að það sé lagi að taka út „C lið“ þar aðilar með lögheimili utan 

Kópavogs myndu þá ekki fá styrk. Skoða þarf iðkendur í íþróttum sem ekki er hægt að stunda 

innan íþróttafélaga í Kópavogi. Skoða með bænum hver ástæðan var að þessi liður væri inni. 

Lagt til að lína úr ferðastyrkjum kæmi inn í lið C 

 

Árangurstyrkir 

Ekkert að bæta við um Reglur um árangurstyrki, sjá drög í fundargögnum.   

 

Ferðastyrkir 

Sjá nánar með drögum að reglugerðabreytingu.  

 

Starfstyrkir  

Ákveðið er að hafa samband við bæinn varðandi tillögu f í lið 1. Skoða eftir að það er búið að 

funda með bænum. 

Reglur um sérstyrki 

Spurt er um hvort að það eigi að setja hámark á hvern iðkanda, talað er um að stjórn ákveði 

úthlutun þannig að það þarf mögulega ekki. Spurt er hvort það sé eðlilegt að hægt sé að 

sækja um styrki sem félögin sjálf haldi?   

Bætt er inn í drög að fjárhæðir styrkja fari eftir þeim fjármunum sem SÍK hefur til umráða.  

 

Stuðlaskjal 

Spurt er um 12 keppendur í efstu línu 

Einnig þarf að hitta bæinn og ræða þetta viðmið og ræða þegar sá fundur er búinn.  

 

Samningur við Kópavogsbæ,  

Ekki ert búið að ræða samning við bæinn.  

 

Eysteinn leggur til að við hittumst aftur eftir 7 til 10 daga eftir að rætt er við Kópavogsbæ um 

ástæður þessara punkta sem er rætt ,  

 

 



3. Aðildarumsóknir  

a. Skoða þarf reglurnar um það hverjir geta fengið styrki og hverjir geta fengið tíma.  

b. Starfsmenn fara yfir umsóknarreglur hjá öðrum félögum. 

c. Ræða við bæinn um ofangreind atriði 

d. Erfitt að neita þeim um inngöngu  

e. Frestum til næsta fundar.  

 

4. Undirbúningur á þingi,  

a. Starfsmenn skoða hvað þarf að gera fyrir fund og hvernig skuli tilkynna um 

fundartíma og stað.  

5. Lagt er til að fresta umræðu um ársreikning þar sem að það fannst villa í honum og stutt í 

næsta fund.  

6. Önnur mál 

a. Rammi á tímaúthlutun Kópavogsbæjar –  

i. Félögin eru í vandræðum með að stilla upp tímaplani og þyrftu fleiri tíma í til 

æfinga.  

ii. Félögin funda saman, Breiðablik og HK ræða saman um tíma úthlutannir. 

iii. Bærinn yfirtekur tímabil í húsum og það er óréttlátt að félög sem lenda í 

lokunum ef ekki er komið til móts við þau á einhvern hátt.  Þá þyrftu félögin 

að sameinast um að hjálpast að með tíma fyrir iðkendur. Á við um stóru 

íþróttahús bæjarins.  

b. Frístundavagn 

i. Þarf að skoða hvort bærinn tækli þetta verkefni af meiri áhuga.  

c. Rafíþróttafélag Kópavogs. 

i. Breiðablik mun stofna rafíþróttadeild en rætt hafði verið á fyrri fundum hvort 

að SÍK ætti að koma að stofnum slíkrar deildar.  

 

Næsti fundur verður boðaður í næstu viku.  

 

Fundi slitið 18:30 

 

 


