
TKÍ fundur 6/6 2010 á Selfossi kl 15:00 

Mættir: Helgi Rafn, Pétur Jensson, Richard Már, Gunnar Reyr og Sigursteinn Snorrason. 

 

Eitt af málum á fundinum er Meisam, íranskur keppandi sem er staddur á Íslandi við æfingar með 

landsliði. Vegna þess var Sigursteini boðið að vera áheyrendafulltrúi sem landsliðsþjálfari. 

Fundur settur af Pétri 

1. Meisam  

Sigursteinn talar um að fá Meisam til Íslands í landslið og til að kenna. Mikið hægt að nýta reynslu 

hans vegna getu hans og áherslu Írana í taekwondo. Tæknin virkar vel og hentar tkd sparring á 

Íslandi. Gott að hann fengi ríkisborgararétt fyrir Ólympíuleika 2012 þá gæti hann keppt fyrir Íslands 

hönd þar.   

Þarf að tala við ÍSÍ og spyrja hvernig er hægt að fá ríkisborgarétt. Sækja um sem keppandi landsliðsins 

með þennan árangur. Pétur ætlar að byrja á að hafa samband við ÍSÍ.  

Gunnar spyr um hegðun hans og enskukunnáttu. Sigursteinn segir að hann sé mjög vinnusamur og 

tali ágætis ensku. Sé auk þess byrjaður að læra íslensku.  

Helgi spyr hvað hann mun vinna við. Sigursteinn segir hann myndi t.d. geta unnið hjá SsangYong við 

að kenna á æfingabúðum, helgaræfingum og fara á milli félaga.  

Allir samþykkir því að reyna komum þessum málum í farveg og fá Meisam til Íslands. 

 

2. Skipting á verkum innan TKÍ. 

Pétur leggur til að geyma það að skipta verkum þar til allir í aðalstjórn TKÍ séu viðstaddir. Pétur mun 

bjóða sig fram áfram sem gjaldkera. 

3. Önnur mál 

Gunnar segist vilja að meirihluti fjármuna TKÍ ætti að vera til kynningarstarfs í stað ferða erlendis. Að 

peningum sé fjárfest til að skila sér tilbaka t.d. með nýjum iðkendum. TKÍ getur styrkt félög til 

kynningarstarf gegn því að félög geri eitthvað í staðinn. 

Talað um að reyna að koma sýningarhóp af stað. Sýningarhópur samanstandi af landsliðsmönnum og 

háum beltum sem sýna á viðburðum til að kynna íþróttina.  

  


