
Fundur SKRR þann 5. maí 2014 

ÍSÍ fundarsalur A, Engjavegi 6 Reykjavík 

Fundur settur:  kl. 19.30 

Mættir: Benedikt Geirsson (formaður), Runólfur Geir Benediktsson (Fram), Kári Elíasson  (Ármann), 

Þóroddur F. Þóroddsson (Ullur), Guðmundur Símonarson (Víkingi) og Hallgrímur Davíð Björnsson 

(Breiðablik). 

Fundaritari: Runólfur Geir Benediktsson 

Dagskráliðir: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

 Fundargerðin samþykkt án breytinga. 

2. Mótahald 

 Reykjavíkurmótið 

o Mótshaldið gekk ágætlega og mikill dugnaður að setja þetta upp í miðri viku.  

o Kári minnist á það að mótshaldið hafi gengið ágætlega en betur mætti vinna í 

umgjörðinni sjálfri.  Það þyrfti að reisa Reykjavíkurmeistaramótin aftur til 

vegs og virðingar.   

o Þóroddur talar um það að umræða sé um það að fækka mótum á landsvísu 

en leggja meira í mótin heima í héraði.   

o Benedikt leggur það til að haldinn verði sérstakur fundur hjá SKRR nú í haust 

með formönnum þar sem mótshald í Reykjavík verður tekið sérstaklega fyrir.  

Stefnt að því að taka þennan fund í september eða október. 

3. Heimasíða 

 Guðmundur er búið er að stilla upp drögum að nýrri heimasíðu á heimasíðu 

Weebly.com.  Þetta er einfalt kerfi sem ætti að vera auðvelt að nota fyrir nýja 

heimasíðu SKRR. 

 Slóðin á þessi drög hans Guðmundar er skidarad.weebly.com  

4. Önnur mál 

 ÍBR fundur 

o Benedikt mætti á fund ÍBR þar sem fulltrúar þeirra flokka sem bjóða fram í 

Reykjavík mættu til að kynna sínar áherslur varðandi íþróttir og tómstundir. 

o Benedikt spurði þessa fulltrúa hvað þeir ætla sér að gera varðandi 

snjóframleiðslu á skíðasvæðunum.  Allir fulltrúar svöruðu því til að þeir 

mundu styðja uppbyggingu á snjóframleiðslu nema Sóley Tómasdóttir frá 

Vinstri grænum. 

 Snjóframleiðsla 

o Kári leggur það til að stofnaður verði vinnuhópur sem hefur það verkefni að 

koma snjóframleiðslu af stað á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins.   

 Fjöldi fulltrúa á skíðaþingi SKÍ 

o Benedikt leggur fram skjal sem sýnir fram á það að ef félögin í Reykjavík gætu 

sent fulltrúa á skíðaþing þá mundu félögin fá 16 fulltrúa. 

o SKRR hefur 7 fulltrúa í dag. 



o Það þarf að breyta lögum SKÍ ef félögin undir SKRR hafa áhuga á því að breyta 

þessum fjölda fulltrúa sem frá þeim koma á skíðaþing. 

 

Fundi var slitið kl. 20.00 


