
Fundur er boðaður sunnduaginn 20.sept. kl. 17 á 
skrifstofu TKÍ, Engjavegi 6 

Fundardagskrá  
1. Syrktarumsóknir – fara yfir umsóknir  
2. Tillögur frá Sigursteini í stjórn nefndarinnar.  
3. Ræða um kröfur um dómararéttindi fyrir beltapróf  
4. Ræða styrki TKÍ í kringum dómaranámskeiðið  
5. Ræða hugmyndir um svartbeltakröfur sem bárust frá formönnum félaganna.  
6. Dagskrá formannafundar.  
7. Ræða passann og ákveða hvort hann verður gerður að kröfu.  
8. Dagatal TKÍ  
9. Einstaklingar með fötlun og Taekwondo  
10. Æfingarbúðir – tekjur, þátttakendur.  
11. Nefndarmál  
12. Athuga gerð Taekwondo myndar.  
13. Kostnaðaráætlun vegna heimasíðu  
14. Dómaranefnd 
15. Annað. 

1. Umsókn vegna Sophie samþykkt og hlutur TKÍ af æfingabúðum og æfingum Tae Hun 
renni sem styrkur vegna æfingabúða landsliðsþjálfara í Rúmeníu. 
2. Fundir vegna beltaprófsnefndar verða haldnir laugardag og sunnudag, 26. og 27. klukkan 
12:30 - 14:00 
3. Sent áfram í beltaprófsnefnd sem fundar um málið eftir viku 
4. TKÍ endurgreiðir 50% af gjaldinu sem rukkað verður fyrir dómaranámskeið ef 
einstaklingurinn dæmir innan árs frá dómaranámskeiði og verður það greitt á mótstað. 
Lágmarksfjöldi bardaga sem einstaklingurinn þarf að dæma eru 10. 
5. Engar hugmyndir bárust. 
6. Umræða mun fara fram í gegnum tölvupóst. 
7. Sent í beltaprófsnefnd 
8. Póstur sendur á Magga 
9. Póstur sendur á Sigurstein 
10. Sjá svar við umræðuefni 1 
11. 
a) Landsliðsnefnd: Sigursteinn, Arnar Braga og hugsalega Eduardo. Hlutverk nefnda er hægt 
að skoða á taekwondo.is 
b) Mótanefnd er: Jón Levy og aðrir sjálfboðaliðar sem vonandi munu bjóða sig fram. 
Mótanefnd mun hitta stjórn Selfoss TKD fyrir næsta púmse mót. 
c) Aganefnd: Setja aftur auglýsingu á taekwondo.is og óska eftir fólki 
d) Beltaprófsnefnd: Sjá svar 2 
E) Dómaranefnd: Sjá svar 14 
 
12. Póstur sendur á Ská 1 
13. Jón Levy býður sig fram til að setja upp vef og halda honum uppi. Gjald fyrir það verður 
rætt síðar. 
14. Helgi kannar hvort samband þurfi að vera með yfirdómara. Rætt á næsta fundi. 
15. Engin mál 
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