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Tilefni fundar:  
Stjórnarfundur SÍK  

   

Dags. Fundar Tími Staður Nr. fundar 

19. ágúst 2021 11:45-13:00 Teams 1 

Fundarboðandi og 
stjórnandi 

Fundarritari Dags. rituð 

Eysteinn Pétur Lárusson Arnór Daði Gunnarsson starfsmaður SÍK Ágúst 2021 

Mættir: 
Jón Finnbogason, Eysteinn Pétur Lárusson, Guðmundur G. Sigurbergsson, Hanna Carla Jóhannsdóttir, 
Olga Bjarnadóttir, Sigmundur Einar Másson, Einar Þorvarðarson, Björk Guðmundsdóttir og Arnór Daði 
Gunnarsson. 

Boðuð forföll: 
Hólmfríður Kristjánsdóttir og Sverrir Kári Karlsson. 

Dagskrá: 
 

 
1. Fundargerð s.l. fundar (Þing SÍK) 

• Farið yfir fundargerð þings SÍK og hún lögð fram. 
 

2. Stjórnin skiptir með sér verkum 

• Formaður er kosinn sér og því þurfa aðrir stjórnarmenn að skipta með sér 
verkum. Eysteinn bar upp tillögu um að Hanna Carla yrði varaformaður, Olga 
gjaldkeri og Sigmundur Einar ritari og aðrir yrðu meðstjórnendur. Var það 
samþykkt samhljóða. 

• Rætt var um aðkomu varmanns SÍK sem kosinn var í fyrsta sinn á síðasta þingi. 
Stjórnarmeðlimir voru sammála um að boða varamann SÍK (Þórólf Heiðar 
Þorsteinsson) á alla fundi ráðsins. 
 

3. Tímaúthlutanir í parkethúsum Kópavogsbæjar til samþykktar 

• Tímaramminn lagður fram til samþykktar og urðu nokkrar umræður um hann. 

• Tímaramminn samþykktur eins og hann kom frá íþróttaráði. Hugsanlega verða 
hins vegar einhverjar færslur á tímum milli HK og Breiðabliks í Fagralundi en það 
mun ekki hafa áhrif á heildarúthlutunarammann. Einnig er líklegt að einhverjum 
tímum verði skilað til baka til bæjarins þar sem „minni“ húsin henta ekki eins vel 
og „stóru“ húsin í bænum. 

• Stjórn SÍK lagði fram eftirfarandi bókun undir þessum lið: 
„Í ljósi fjölgunar á iðkendum í bæjarfélaginu og aukinni ásókn í íþróttahús 
Kópavogsbæjar, sem ekki eru hluti af rekstrarsamningum við HK, Gerplu og Breiðablik, 
óskar SÍK eftir því að íþróttadeild Kópavogsbæjar geri úttekt á nýtingu í íþróttahúsunum 
eftir aldri, flokkum og íþróttagreinum (borið saman við iðkendatölur) og ákveði hver 
forgangurinn eigi að vera í þessum húsum þegar umframeftirspurn er eftir tímum“. 
 

4. Tímaúthlutanir á gervigrasvöllum Kópavogsbæjar til samþykktar 

• Tímaramminn lagður fram til samþykktar og urðu nokkrar umræður um hann. 
M.a. rætt um að ekki væri rétt að reikna tímafjölda frá kl. 14:00 á gervigrösum 
bæjarins því ekki væri unnt að hefja æfingar á þeim tímum vegna skólahalds sem 
lýkur ekki fyrr en um kl. 14:00 í grunnskólum bæjarins. 

• Tímaramminn samþykktur eins og hann kom frá íþróttráði fyrir utan Fífuna. 
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• Stjórn SÍK leggur til að tímum til Breiðabliks í Fífunni verði fjölgað um 2 klst á viku 
þ.e. á miðvikudögum og fimmtudögum frá kl. 20:00-21:00. Þetta eru tímar sem 
voru úthlutaðir til Breiðabliks á síðasta tímabili.  

 
5. Önnur mál 

• Jón Finnbogason ræddi um styrki SÍK og hvort ekki væri hægt að skoða að þeir 
yrðu greiddir út jafnóðum í stað þess að það sé gert 1x á hverju ári eins og nú er 
gert. Þetta þýðir að iðkendur sem sækja um styrk t.d. í febrúar fá ekki greiddan 
styrk fyrr en tæplega ári eftir að viðkomandi sótti um þrátt fyrir að hafa lagt út 
fyrir kostnaði. Nokkrar umræður voru um málið og voru flestir sammála því að 
þetta þyrfti að skoða og laga. 
Lögð var áhersla á að klára þá vinnu sem byrjuð var í vor þ.e. að fara yfir alla 
styrki SÍK og reglur hvað það varðar.  
Ákveðið að Eysteinn, Olga og Hanna klári þessa vinnu m.t.t. til fyrirspurnar Jóns 
og leggi fram tillögur að breytingum fyrir næsta fund. 
 

• Eysteinn fór yfir stöðuna á frístundavagninum sem Breiðablik, Gerpla og HK reka 
með stuðningi bæjarins og bar upp eftirfarandi ályktun sem stjórn SÍK samþykkti 
samhljóða: 
„Stjórn SÍK óskar eftir að Kópavogsbær skoði hvort grundvöllur sé fyrir því að 
bærinn taki alfarið yfir rekstur frístundavagns félaganna sem er í dag rekinn af 
Breiðablik, Gerplu og HK með stuðningi frá bænum. 
 

• Hanna Carla lagði fram fyrirspurn hvort fundarmeðlimir vissu hver staðan væri á 
frístundarstyrk Kópavogsbæjar til handa börnum og unglingum í Kópavogi og 
hvort von væri á að sú upphæð sem nú er myndi hækka á nýju ári.  
Einar Þorvarðarson svaraði því til að framundan væri fjárhagsáætlunargerð hjá 
Bæjarstjórn og upphæð frístundarstyrks yrði rædd þar. 

 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:09 

 
 


