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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 

Guðrún Halldóra Vilmundardóttir (G). 

 

1 Jón Levy kemur og fer yfir hvernig setja eigi efni inn á heimasíðuna. 

Rætt um að það þurfi einn að taka að sér að setja inn efni og samþykkja efni sem aðrir setja 
inn.  

Jón Levy renndi yfir hvernig á að gera hlutina en benti á að hann ætli að setja inn myndbönd 
sem útskýra hvernig hægt er að vinna með heimasíðuna. 

  

2 Styrkur vegna heimasíðu 

Jón minnti á styrk sem ræddur var á síðasta ári að upphæð 100.000,- til heimasíðugerðar. 

Skoða þarf gamlar fundargerðir og sjá hvort samþykkt er fyrir þessu, annars að sækju um 
styrkinn að nýju. 

  

3 Fara yfir og klára ferli styrkumsókna (reglugerð) (Jón Levy sýnir hvernig hægt er að 
setja upp form á netinu í form builder). 

Búið er að búa til templatefom sem þarf að setja upp á heimasíðu á heimasíðu TKÍ.  

Ferill umsókna ræddur og sammælst um eftirfarandi: 



Allar umsóknir skriflegar - umsækjandi fær afrit af umsókn og stjórn TKÍ. 

Þarf að berast a.m.k. degi fyrir fund. Umsóknin er bókuð á næsta fundi - fundir haldir 15. 
hvers mánaðar. Umsókn afgreidd á sama fundi ef umsóknin er þess eðlis en almennt eru þær 
afgreiddar á næsta fundi á eftir.  

  

4 Styrkumsókn frá Selfoss 
See attachment(s): Selfossumsókn.doc 

UMF Selfoss sækir um styrk v/útilegu. 

Er búið að leigja hús til að hafa æfingar inni til ef veður verður leiðinlegt.  Húsið kostar 90 
þúsund. 

Samþykkt að greiða 2/3 af húsaleigu samkvæmt greiddum reikningi. 

  

5 Fram vilja fá lækkun á nefskatt vegna skráningarvillu í felix. 

Fram hefur ekki borgað nefskatt samkvæmt Felix í 4 ár. 
Hafa ekki leiðrétt félagatalið milli ára. 

Eldri reikningur verði greiddur en nýjasti reikningur verði greiddur miðað við leiðréttar 
iðkendatölur miðað við æfingagjöld, gegn því að þeir leiðrétti iðkendafjölda í Felix. (R og S) 

  

6 Fjölnir vilja fá lækkun á nefskatt vegna skráningarvillu í felix. 

Félagið hefur ekki getað haldið vel utanum kerfið sitt. Hættum iðkendum hefur ekki verið eytt 
í kerfinu. 

Reikningur verði greiddur miðað við leiðréttar iðkendatölur miðað við æfingagjöld gegn því 
að þeir leiðrétti iðkendafjölda í Felix. (R og S) 

7 Fara yfir allar óskir um breytingar á dagskrá. 

Engar óskir hafa borist. Dagskrá TKÍ á að verða fullmótuð 1. ágúst.  



8 Skipa mótanefnd sem gerir tillögu að tilhögun TKÍ bikarmótanna og koma í reglugerð 

Senda út auglýsingu um einstaklinga í mótanefnd. 4 einstaklingar auk fulltrúa frá TKÍ. Um 
launuð störf er að ræða. (R) 

 

3 mót á ári. Barnamót á laugardegi og fullorðinsmót á sunnudegi. 

 

Þurfum að hyggla dómurum betur. Annað hvort borga dómurum eða finna styrki s.s. gjafabréf 
og slíkt eða matur á eftir mót. 

9 Kynningarmál hver er staðan? 

Búið að ræða við auglýsingastofu og við þurfum að koma á fundi við þá.  

Umræða um hugmyndir verður tekin á umræðuvef stjórnar. 

10 Viðburðir á vegum TKÍ (dómaranámskeið, æfingabúðir, sýningar) 

Æfingabúðir - fá Nuno Damaso til að koma frá TTU. 

Athuga hvaða helgi hann getur komið í september og vinna út frá því. (H) 

Fá danska strákinn til að vinna með okkur líka, ef hann er að koma hingað að æfa í haust.  

Athuga með show-hóp. Hvort hægt sé að fá hóp til landsins.  

11 Annað 

Skoða atriði um keppnispassa 

 

Fundi slitið 22:20 

 


