
Fundur SKRR þann 20. október 2014 

ÍSÍ fundarsalur C, Engjavegi 6 Reykjavík 

Fundur settur:  kl. 17.30 

Mættir: Benedikt Geirsson (formaður), Runólfur Geir Benediktsson (Fram), Þóroddur F. Þóroddsson 

(Ullur), Guðmundur Símonarson (Víkingi), Hallgrímur Davíð Björnsson (Breiðablik), Guðmundur 

Guðjónsson (KR), Anna Laufey (KR), Emelía Blöndal (Víkingur), Stefanía Sif Williamsdóttir (Ármann), 

Kári Elíasson  (Ármann) og Gísli Reynisson (ÍR). 

Fundaritari: Runólfur Geir Benediktsson 

Dagskráliðir: 

1. Fundargerð síðasta fundar 

 Fundargerðin samþykkt án breytinga. 

2. Skíðalið Reykjavíkur og Breiðabliks 

 Á fundi SLRB með fulltrúum stjórna félaganna var farið yfir starfið og rekstraráætlun 

vetrarins. Fram kom að tekjur félagsins duga ekki fyrir gjöldum, þ.e. launum þjálfara 

og búnaði. Því var ákveðið að hækka gjöld liðsins til fyrra horfs þ.e. 300.000 kr. 

fastagjald á hvert félag og 75.000 kr. fyrir hvern iðkenda. Þá var ákveðið að hækka 

æfingargjaldið í 115.000 kr.  

 Þessar ráðstafanir duga þó ekki fyrir rekstrinum og vantar tæplega 300.000 kr. upp á 

að endar nái saman. Í því ljósi mun stjórn SLRB kalla Egil Inga á fund og freista þess að 

semja við hann um lægri laun. Þá er ljóst að einn þjálfari dugar ekki til að halda utan 

um þjálfun hópsins sem telur 16 iðkendur og því mun verða leitað leiða til að ráða 

aðstoðarþjálfara, a.m.k. hluta af vetri. 

 Verið er að skoða hvort skíðaliðið ætti að heyra undir SKRR, engin ákvörðun tekin um 

það.  Mikilvægt er að leggja áherslu á það að loka gati í fjárhagsáætlun og verið er að 

vinna í því. 

3. Aðalfundur SKRR 

 Samkvæmt lögum SKRR þá skal halda aðalfund á tímabilinu 1. september til 15. 

október, ljóst er að það mun ekki ganga eftir nú í ár. 

 Samþykkt að halda aðalfundinn mánudaginn 10. nóvember kl. 20.00 hjá ÍSÍ.  

Formaður sendir út fundarboð. 

 Stjórnarmenn eru tilnefndir til 2 ára í senn.  Á næsta aðalfundi þarf að tilnefna aftur 

fyrir Ullur, ÍR og Ármann.  Formaður lýsir áhuga á því að formenn félaganna sitji fyrir 

hönd félaganna í stjórn SKRR til að styrkja starf ráðsins frá því sem verið hefur.  

Óskaði formaður eftir því að félögin taki þessa ábendingu til athugunar og þurfa 

tilnefningarnar að berast sem fyrst frá félögum. 

 Samkvæmt lögum SKRR skal kjósa að lágmarki 3 aðila í mótanefnd á aðalfundi.  Það 

er tillaga að valinn verði fulltrúi frá öllum félögum í mótanefnd.  Það er spurning 

hvort að stjórnarmenn SKRR ættu allir að vera í mótanefnd þar sem það er helsta 

verkefni SKRR.   

 

 



 

4. Mót vetrarins 

 Unglingameistaramót Íslands 12-13 ára og 14-15 ára 

o Verður haldið í Reykjavík laugardaginn 28. mars til mánudagsins 30. mars. 

o UMÍ var haldið með miklum glæsibrag á síðasta ári og mikilvægt að SKRR 

haldi vel utan um þetta mót að þessu sinni.  SKRR á að leggja mikið í það að 

hafa góða umgjörð og sjá vel um starfsmenn. 

 Hafi einhver félög eitthvað útá mótatöflu SKÍ að setja þurfa athugasemdir að berast 

til SLÍ fyrir 21.október 2014. 

 Skila skal umsóknum um keppnisleyfi í síðasta lagi 2.nóvember 2014. 

 Námskeið á vegum SKRR 

o Lagt til að hafa bæði námskeið fyrir áramót varðandi portavörslu og 

tímatöku.  Athuga hvort það er hægt að halda þessi námskeið í samvinnu við 

SKÍ. 

 SKRR mun halda vinnufund fljótlega eftir aðalfund þar sem lagst verður yfir 

mótatöflu, námskeið og önnur málefni tengd mótahaldi í Reykjavík. 

 RIG verður haldið aftur á næsta ári og verður tvær síðustu helgarnar í janúar.  

Skipuleggjendur RIG hefur helst áhuga á því að haldið verði FIS mót á leikunum en 

ekki aðeins unglingamót eins og var á síðasta ári. 

o Það er sett bikarmót í skíðagöngu í Reykjavík helgina 23-25 janúar og 

spurning um að hafa það sem hluta af RIG.  Formaðurinn hefur samband við 

skipuleggjendur RIG varðandi þetta samstarf. 

o Athuga hvort að skíðabrettamenn hafi áhuga á því að halda mót á leikunum, 

en nú þegar hefur verið sett niður bikarmót í lok febrúar.  Davíð mun athuga 

hvort að skíðabrettamenn hafi áhuga á þessu tækifæri. 

5. Formannafundur SKÍ 

 Eftirlitsmenn 

o Send var áskorun frá SKRR í fyrra þar sem óskað var eftir námskeiði fyrir nýja 

eftirlitsmenn enda ekkert námskeið verið haldið um langt árabil.  Óska þarf 

eftir stöðunni á þessari vinnu hjá SKÍ á fundinum. 

o Fáir eða enginn ´virkur´ eftirlitsmaður er nú á höfuðborgarsvæðinu þar sem 

aðilar hafa ekki sótt endurmenntun þar sem hún hefur ekki verið í boði.  

Nokkrir eftirlitsmenn eru á höfuðborgarsvæðinu sem teljast þó ekki ´virkir´ 

en geta tekið að sér þetta hlutverk. 

6. Önnur mál 

 Fjárhagsstaða SKRR eru ágæt og sjóðsstaða um 900.000 kr. sem er sambærilegt og 

síðastliðin ár. 

 Heimasíða SKRR 

o SKRR er ennþá í vandræðum með heimasíðuna og hefur ekki tekist að taka 

hana í gegn og halda henni virkri.  

o Kári lagði til að óskað yrði eftir tilboði í uppfærslu á heimasíðunni og munu 

Gísli/Kári báðir skoða hvaða möguleikar eru í stöðunni. 

Fundi var slitið kl. 19.00 


