
9.  Stjórnarfundur  26. ágúst 2006 

 

Mættir voru:  Jón Ragnar Gunnarsson, Jón Garðar Steingrímsson, Ásthildur M. 

Jóhannsdóttir og Rósa Margrét Grétarsdóttir.  Jón Ragnar setti fundinn kl 11:00. 

 

1.  Reform fund – WTF styrkur 

Sambandið getur óskað eftir vörum, búnaði eða styrkjum á heimsmeistaramótið 2007 frá 

Reform fund.  Styrkurinn er 10.000 verðígildi á ári, búið er að draga frá 700 verðígildi 

fyrir ársgjald og 1.000 verðígildi vegna DartFish.  DartFish team pro er 

hreyfigreiningarforrit sérhannað fyrir Taekwondo.  Jón Ragnar lýsti yfir áhuga fyrir því 

að sambandið eignaðist stigakerfi.  Rósa lýsti yfir áhuga fyrir því að sambandið eignaðist 

vesti og hjálma.  Ákveðið var að þessi liður yrði tekin fyrir síðar af formanni og ritara.  

 

2.  Útgáfumál 

Sjá þarf um prentun á prentun á Taekwondopössum, nafnspjöldum fyrir nefndaraðila og 

kanna verð á prentun á bréfsefni.  Áður þarf að fara yfir texta og uppsetningu á pössunum 

og titla, nöfn og myndir fyrir nafnspjöldin.  Ritari ætlar að gera verðfyrirspurnir hjá 

prentsmiðju og formaður og ritari ætla að taka fyrir yfirleguna á pössunum og 

nafnspjöldunum.  Ákveðið var að taka 500 passa í fyrstu umferð. 

 

4.  Viðgerð á stigatöflum 

Senda þarf stigatöflurnar í breytingar hjá söluaðila.  Ákveðið að taka þennan lið fyrir af 

formanni og ritara á vinnufundi. 

 

5.  Lagabreytingar 

Senda breytingar á lögum vegna samþykktar á breytingum er snýr að táknmynd 

sambandsins til  rétts aðila hjá ÍSÍ 

 

6.  Sýningarhópur TKÍ 

Ákveðið var að setja á laggirnar sýningarhóp TKÍ og mun sambandið sjá um að hópa 

saman áhugasömum aðilum frá aðildarfélögunum.   



8.  Önnur mál 

Ákveðið væri að formaður og ritari tækju vinnufund um nefndarstörf.  Í framhaldi af 

þeirri vinnu þarf að kalla saman nefndarstarfafund. 

 

Formaður lagði til að saga félagsins fyrstu fimmtán árin yrði tekin saman sem 

ritgerðarefni á vegum deildar í Háskóla Íslands, t.d. af sagnfræðinema.  Var það 

samþykkt og mun formaður taka að sér að sjá um þennan lið. 

 

A-mót í París:  Rósa lagði til að TKÍ sæi um skráningu og skipulagningu á mótið, en 

öllum sem áhuga og erindi hefðu væri frjálst að skrá sig á mótið.  Skráning keppenda 

væri þó bindandi og þyrfti að vera komin mánuði fyrir mótið.  Sambandið samþykkti að 

stefna að því að koma sem flestum á þetta mót.  

 

Samþykkt var að sjúkraþjálfari fengi dagpeninga á ferðalögum ásamt flugi og uppihaldi, 

en aðrir fengu flug og uppihald greitt en enga dagpeninga. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 13:00 


