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Tilefni fundar:  
Stjórnarfundur SÍK  

   

Dags. Fundar Tími Staður Nr. fundar 

27. Janúar 2022 12:00 -13:00 Teams 3 

Fundarboðandi og 
stjórnandi 

Fundarritari Dags. rituð 

Eysteinn Pétur Lárusson Arnór Daði Gunnarsson starfsmaður SÍK Janúar 2022 

Mættir: 
Eysteinn Pétur Lárusson, Hanna Carla Jóhannsdóttir, Olga Bjarnadóttir, Einar Þorvarðarson, Guðmundur Sigurbergsson, 
Hólmfríður Kristjánsdóttir, Björk Guðmundsdóttir og Arnór Daði Gunnarsson. 

Boðuð forföll: 
Þórólfur Heiðar Þorsteinsson, Sverrir Kári Karlsson og Sigmundur Einar Másson. 

Dagskrá: 
Eysteinn tók til máls og býður fundargesti velkomna. 
 

1. Fundargerð s.l. fundar  

• Fundargerð s.l. fundar samþykkt.  
 

2. Styrkjaúthlutun 

• Olga gjaldkeri SÍK fór yfir tillögu að styrkjum SÍK þ.e. eftir að starfsmenn SÍK höfðu 
yfirfarið. Stjórn hafði áður fengið tillöguna senda í tölvupósti til yfirferðar og boðið að 
gera athugasemdir. 
 

• Árangursstyrkir: 
-Aðilar innan stjórnar sammála því að endurskoða þarf reglugerðina hér þ.e. liðakeppni í 
einstaklingsgrein – fyrst það eru 5 og færri keppendur að þá skal miðað við B styrk, 50.000 
kr. 
-Umræður urðu um hvort munur væri á deildarmeistara og íslandsmeistara. T.d. í 
handbolta og körfuknattleik er gefinn bikar fyrir að vera deildarmeistari en þá er keppni 
ekki lokið og á eftir að spila úrslitakeppni til að hljóta íslandsmeistaratitil. Ekkert í 
reglugerðinni segir að veita eigi fyrir deildarmeistartitil og voru fundargestir sammála því. 
Ákveðið að leggja til breytingar á reglugerðinni og skýra þetta betur út þ.e. þar sem er 
úrslitakeppni skal ekki styrkja fyrir deildarmeistaratitil. 
-Einnig þarf að breyta reglugerð og skýra betur um þegar talað er um „einstaklings- eða 
parakeppni“ 
-Skoða þarf með þriggja manna liðin í bogfimi, margir styrkir veittir þar og erfitt að túlka 
reglugerðina. 
-Ákveðið að fá deildarstjóra íþróttadeildar til umsagnar um þessa styrki áður en endanlegt 
samþykki liggur fyrir. 
-Skoða þarf styrki varðandi heims- og evrópumet vegna umræðu sem átti sér stað á 
fundinum. 
-Ákveðið að fá deildarstjóra íþróttadeildar til umsagnar. 
 

• Afreksstyrkir: 
-Skoða þarf styrkjaumsókn frá Sindra Hrafni Guðmundssyni spjótkastara úr FH, en hann 
segist ekki geta æft með Breiðabliki þar sem ekki er viðunandi aðstaða inna 
frjálsíþróttadeildar Breiðabliks fyrir spjótkast. 
-Ákveðið að fá deildarstjóra íþróttadeildar til umsagnar. 
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• Sérstyrkir 
-Ekki er til nægt fjármagn til að styrkja annað en þjálfara- og dómaranámskeið en 
fjölmargar umsóknir í sjóðinn bárust. 
 
-Farið er eftir reglum SÍK en þar segir að æskilegast sé að styrkja: 
1. Þjálfara- og dómaranámskeið 
2. Þróunarverkefni á sviði íþróttamála 
3. Sérverkefni íþróttafélaganna. 
 

• Fundargestir samþykktu framlagða tillögu að styrkjum með fyrirvara á þeim atriðum sem 
sendar verða til deildarstjóra íþróttadeildar til umsagnar. 

 
• Olga fór yfir að til ráðstöfunar væri 7.500.000 kr. 

M.v. tillögu SÍK að styrkjum er útkoman 7.963.750 kr og var lagt til að ef komi til 
skerðingar skal skerða hlutfallslega af öllum styrkjum. 

• Fundargestir einnig sammála um að samþykkja formlega þessa úthlutun í tölvupósti eftir 
að umsögn frá deildarstjóra íþróttadeildar liggur fyrir. 

 
3. Önnur mál 

• Eysteinn Pétur formaður SÍK bað um orðið og tilkynnti um afsögn sína sem formaður SÍK. 
Mun hann senda stjórn SÍK formlega afsögn í tölvupósti að loknum fundi með cc á 
deildarstjóra íþróttadeildar Kópavogsbæjar. 

• Hanna Carla Jóhannsdóttir bað um orðið og sagði sömuleiðis af sér sem varaformaður og 
tilkynnti hún um að afsögn hennar yrði eining send á stjórn SÍK að loknum fundi ásamt 
afriti á deildarstjóra íþróttadeildar. 

• Hólmfríður tók næst til máls og talaði um valdleysi sem SÍK hefur haft fá upphafi og 
hversu afleitt það er að koma vinnu frá embættismönnum yfir á sjálfboðaliða. Þess fyrir 
utan virðast embættismenn bæjarins og upphafsmenn SÍK hafa minnstan áhuga á fundum 
SÍK og hvað þá að heyra skoðanir meðlima SÍK þegar kemur að „alvöru“ málum sem þarf 
að taka á. 

• Miklar og góðar umræður sköpuðust í kjölfarið og rætt um afsagnir Eysteins og Hönnu 
Cörlu og töku flestir undir þau rök að „valdleysið“ sé engum bjóðandi og að mörg af 
verkefnum SÍK ættu bara heima hjá íþróttadeild Kópavogsbæjar. 

• Í kjölfarið var rætt um framhaldið hjá SÍK en engin niðurstaða liggur fyrir um það. 
Augljóslega þarf að finna nýja aðilar í formann og varaformann en einnig þarf að 
endurskoða hlutverk og ábyrgð SÍK í heild sinni. Það mun væntanlega koma í ljós síðar. 

• Eysteinn tók til máls í lokin og þakkaði fyrir gott samstarf og óskaði stjórnarmönnum SÍK 
góðs gengis í þeim verkefnum sem framundan eru og sleit fundi kl. 12:55 

 
 
 
 

 

 
 
 


