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Tilefni fundar:  
Stjórnarfundur SÍK  

   

Dags. Fundar Tími Staður Nr. fundar 

21. mars 2022 16:30 -17:13 Versalir 3 4 

Fundarboðandi og 
stjórnandi 

Fundarritari Dags. rituð 

Olga Bjarnadóttir Jón Finnbogason  21.mars  2022 

Mættir: 
Stjórnarmenn: Olga Bjarnadóttir, Guðmundur Sigurbergsson, Hólmfríður Kristjánsdóttir, Jón Finnbogason, Sigmundur 
Einar Másson og Þórólfur Heiðar Þorsteinsson.  
Áheyrnarfulltrúi: Einar Þorvarðarson. 
Starfsmaður SÍK: Arnór Daði Gunnarsson. 

Boðuð forföll: 
Björk Guðmundsdóttir og Sverrir Kári Karlsson 

Dagskrá: 
1. Fundargerð síðasta fundar 
Samþykkt af þeim sem sóttu fundinn. 
 
2. Verkaskipting stjórnar 
Guðmundur Sigurbergsson leggur fram tillögu um að Þórólfur Heiðar Þorsteinsson verði formaður og Hólmfríður 
Kristjánsdóttur verði varaformaður. Fundurinn samþykkir þá tillögu. 
 
3. Erindi til Kópavogsbæjar v. framkvæmdaáætlunar 2023 v.Íþróttamannvirkja 
Samþykkt að senda bæjarstjóra erindi þar sem óskað er eftir aðgerðaráætlun í samræmi við 5. grein 
samstarfssamnings með erindi til bæjarstjóra. 

 
4. Tímarammi íþróttamannvirkja – samþykktur rammi frá íþróttaráði. Úthlutun tíma póstur frá Íþróttadeild og 
bókun íþróttaráðs frá 14.apríl 2021. 
Starfsmönnum falið að senda til aðildarfélaga áminningu um að óska eftir tímum fyrir 1. maí 2022 um að sækja um 
tíma vegna þeirra mannvirkja sem falla undir úthlutunina. 
Starfsmönnum SÍK falið óska eftir nauðsynlegum upplýsingum frá Kópavogsbæ um nýtingu íþróttamannvirkjum 
sbr. 2. gr. samstarfssamning Kópavogsbæjar frá því í maí 2018 og því verði vakin athygli á því að þau gögn þurfi að 
berast fyrir 1. maí n.k. með erindi til Bæjarstjóra. 
 
5. Aðildarumsókn Krikketfélags Kópavogs 
Starfsmönnum falið afla nauðsynlegra gagna. 
 
6. Framsetning upplýsinga á heimasíðu Kópavogsbæjar (s.s. reglugerðir, fundargerðir, samningur við 
Kópavogsbæ)  
Samþykkt að bæta við á heimasíðuna upplýsingum um Samstarfssamning milli Kópavogsbæjar og SÍK.  Þá er einnig 
samþykkt að færa inn á heimasíðuna upplýsingar um úthlutunarreglur og aðrar tengdar reglur. 
Almennar umræður um hvort SÍK ætti að setja upp eigin heimasíðu. Ákvörðun frestað. 
 
7. Samþykkt bæjarráðs Kópavogs frá 3. mars 2022 
Almennar umræður.  Erindi er ekki komið frá Kópavogsbæ og verður beðið eftir því. 

 
 


