
    SÍK - Fundargerð 

 

 

Tilefni fundar:  
Stjórnarfundur SÍK  

   

Dags. Fundar Tími Staður Nr. fundar 

26. nóvember 2021 12:00 -13:00 Teams 2 

Fundarboðandi og 
stjórnandi 

Fundarritari Dags. rituð 

Eysteinn Pétur Lárusson Arnór Daði Gunnarsson starfsmaður SÍK Nóv. 2021 

Mættir: 
Eysteinn Pétur Lárusson, Hanna Carla Jóhannsdóttir, Olga Bjarnadóttir, Einar Þorvarðarson, Þórólfur Heiðar 
Þorsteinsson, Björk Guðmundsdóttir og Arnór Daði Gunnarsson. 

Boðuð forföll: 
Guðmundur G. Sigurbergsson, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Sigmundur Einar Másson og Sverrir Kári Karlsson. 

Dagskrá: 
Eysteinn tók til máls og býður fundargesti velkomna, sérstaklega Þórólf varamann stjórnar SÍK sem er að sitja sinn 
fyrsta SÍK fund. 
 

1. Fundargerð s.l. fundar (Þing SÍK) 

• Farið var yfir fundargerð s.l. fundar frá 19. ágúst og hún lögð fram til kynningar. 

• Í framhaldi af umræðu um fundargerðina upplýsti Einar að frístundarstyrkurinn muni 
hækka í 56.000 kr í fjárhagsáætlun bæjarins fyrir árið 2022 og er það í takt við vísitölu. 

• Umræður urðu í kjölfarið um þróun styrkja SÍK og hækkanir á þeim sem þarf að skoða. 

• Eysteinn ræðir í þessu samhengi um að SÍK þurfi líka að fá skýrari tengingu við íþróttaráð 
og hvernig málin eiga að vinnast og hvað fari inná borð til SÍK og hvað ekki o.s.frv. 

• Olga tók undir með Eysteini. 
 

2. Upplýsingagjöf frá starfsmönnum SÍK 

• Björk er í smá biðstöðu varðandi styrkina og bíður svara varðandi reglugerðina sem liggur 
fyrir og þarf að samþykkja en ætlunin er að samþykkja hana á þessum fundi. 

• Arnór talar um vandræði frístundavagnanna það sem af er hausti. Mannabreytingar eru 
tíðar og hafa verið tvær uppsagnir og þrjú ráðningarferli. Horfir vonandi allt til betri vegar 
núna. 

• Arnór ræðir líka um nauðsyn þess að bæta við stoppistöð frístundavagnanna við Arena – 
Smáratorgi þar sem nýstofnuð rafíþróttadeild Breiðabliks er með æfingar. Skoða verður 
það á nýju ári. 
 

3. Reglur varðandi styrki SÍK 

• Eysteinn nefnir að ekki sé hægt að samþykkja reglur og tillögur SÍK hér þar sem ekki er 
meirihluti stjórnar til staðar á fundinum undir þessum lið. Lagt til að formaður sendi 
reglurnar á tölvupósti til samþykktar. 

 
4. Önnur mál 

• Engin önnur og fundi slitið kl. 12:30 

 
 
 

 

 


