
 

27. stjórnarfundur KKÍ starfstímabilið 2021-2023  
þriðjudagur 5. júlí 2022 kl. 12:00 
 

Mætt til fundar: Hannes S. Jónsson formaður (HSJ), stýrir fundi. Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir 
varaformaður (GNE), Birna Lárusdóttir annar varaformaður (BL), Guðni Hafsteinsson gjaldkeri 
(GH), Jón Bender (JB), Lárus Blöndal (LB), Einar Karl Birgisson (EKB), Herbert S. Arnarson (HSA), 
Erlingur Hannesson (EH) og Guðrún Kristmundsdóttir (GK). 

HSJ og GNE rituðu fundargerð 

 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Frestað til næsta fundar 
  

2. Fjármál 
Farið yfir stöðuna í samningamálum við samstarfsaðila sem og að stöðuna að ná í nýja 
samstarfsaðila. Loksins komu frekari upplýsingar frá ráðuneyti íþróttamála er varðar styrk 
til íþróttahreyfingarinnar. Skila þarf inn umsóknum fyrir 16. júlí. 
 

3. Mótamál  
Vestri hefur dregið lið sín úr keppni í 1. deildum karla og kvenna. ÍA mun mjög líklega taka 
sæti Vestra í 1.d.ka. 
Þór Þ. hefur ákveðið að taka þátt í Evrópukeppni félagsliða FIBA Europe Cup 
  

4. Afreks- og landsliðsmál 
HSJ fór yfir stöðuna hjá öllum landsliðum okkar. NM yngri liða nýlokið, U15 þessa daganna 
á æfingamóti í Finnlandi og fyrsta EM yngri liða hefst hjá U20 kvenna eftir nokkra daga og 
svo taka hin liðin við koll af kolli. Umræða um karla- og kvennalandsliðin og þeirra verkefni 
í ágúst. Rætt um umræðu síðustu daga varðandi kostnað leikmanna yngri landsliðs. Stjórn 
KKÍ fagnar umræðunni og mun halda áfram nú sem áður að eiga samræður um þetta við 
ÍSÍ, önnur sérsambönd og ríkisvaldið. 
 

5. Önnur mál  
- Nefnd um jafnréttismál hefur verið boðuð til fundar í lok ágúst en verkefni 

nefndarinnar er víðamikið. Farið verður yfir vinnubrögð, verkferla og viðmið. Vonast 
er til að meira verkfæri í tenglsum við þessa vinnu komi frá ÍSÍ og Samskiptaráðgjafa 
íþrótta-og æskulýðsmála. Nefndina munu skipa HSJ, GNE, BL, Svandís Sigurðardóttir 
kynjafræðingur og Andrea Ólafsdóttir þjálfari. GNE mun stýra nefndinni. 

- Farið yfir stöðuna á húsnæðsmálum í Íþróttamiðstöðinni. 

Næsti stjórnarfundur mánudaginn 15. ágúst. 


