
Reykjavík þann. 20. 09. 2011 

Kl. 19:00 

Fundagerð TKÍ 

 

Mættir úr stjórn TKÍ eru:  

Ágúst Örn Guðmundsson (Á), Erna Héðinsdóttir (E), Hulda Rún Bertudóttir (H), Richard 
Már Jónsson (R), Sigríður Stefanía Hlynsdóttir (S) 

Varamenn 

Arnar Bragason (B),  Guðrún Halldóra Vilmundardóttir (G). 

 

1. Kynningarefni 

Stefán Drengsson kemur á fundinn og ræðir við okkur um gerð kynningarmyndbands 
fyrir okkur.  

Leitar eftir tillögum frá okkur. 

Þurfum að senda honum betri lýsingar á því sem við viljum fá fram og um hvað TKD 
snýst.  
Hvaða upplýsingar og tilgang á það að hafa? 

Hvað á það að vera langt? 

Hafa eitt ítarlegt með miklum upplýsingum og annað styttra eins og auglýsingu. Max 3 
mín... 1-15 sec í sjónvarp. 

Hann sýndi okkur sýnishorn af því sem hann hefur verið að gera. 

Hugleiðingar: 

Hvar og hvernig er best að dreifa þessu?  

Hægt að tengja við aðrar vörur og efni. 

Eigum að geta fengið gott efni fyrir 500.000 - 1.000.000,- 

Við þurfum s.s. að setja upp plan og svo ákveðna upphæð og Stefán finnur hvað hann 
getur gert út frá því.  

  



2. Æfingarbúðir 16-18. sept. 

Að lang mestu leiti mjög vel heppnað og allir ánægðir. 

Upplýsingaflæði kannski heldur seint á ferðinni - auglýsingablaðið of seint tilbúið. 
Þyrftum að virkja betur póstlist á TKÍ og facebook-síðuna. 
Ná beint til iðkenda og treysta ekki eins mikið á stjórnir og yfirþjálfara félaganna.  

3. Deado pöntunin 

Arnar heldur áfram með pöntun til þeirra. 

U&E fá töskur og hettupeysur. 

Landsliðin fá dobok, tösku, upphitunargalla og jakka. Þau þurfa að borga einhvern hluta 
af þessu sjálf. 

4. Styrkumsókn Hlyns 

Samþykkt að styrkja hann um 1/3 og búa til skýrari lýsingu fyrir hann á skýrslugerð eftir 
mótin og að þær komi tilbúnar til stjórnar TKÍ í það mesta 3 vikum eftir mót. Þær þurfa 
að vera á því formi að þær séu tilbúnar til að deila þeim á heimasíðu TKÍ. (H) 

5. Reglugerð um félagaskipti 

Uppkast að reglugerðinni er hjá stjórn ÍSÍ til yfirlestrar. 

6. Ferðakostnaður og mót framundan 

British open - búið að panta hótel fyrir Söru, Önnu, Björn og Meisam en þau þurfa að 
panta flugið sitt sjálf. 

Kýpur, evrópumót unglinga 6.-9. október.- Ingibjörg og Meisam fara. 

Scandinavian open 6. nóvember - Poomsae landsliðið fer þangað.  

Spurning um að reyna að fá Meisam til að fara með fleiri keppendur þangað - aðra en 
Ingibjörgu og Björn.  

Þurfum að fara að fá Meisam til að fara að halda úrtökuæfingar fyrir landsliðið og U&E 

7. Ókláruð mál frá síðasta formannafundi 

Þarf að klára að koma vinnu nefndar um verklagsreglur stjórnar TKÍ um dangráðanir inn 
á netið. (G) 

  



8. Önnur mál 

Engin 

Fundi slitið 21:15 

  

 

 


