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Annar fundur 65. stjórnar HSÍ var haldinn í á skrifstofu HSÍ, miðvikudaginn 7. 

september 2022 kl. 12.00. 

Mættir voru, Guðmundur B. Ólafsson, Guðríður Guðjónsdóttir, Inga Lilja Lárusdóttir, Jón Viðar 

Stefánsson, Kristján Gaukur Kristjánsson, Kristín Þórðardóttir, Páll Þórólfsson, Ragnar Lárus 

Kristjánsson og Reynir Stefánsson. Róbert Geir Gíslason, framkvæmdarstóri HSÍ sat fundinn og ritaði 

fundargerð. 

Forföll: Alfreð Örn Finnsson, Arnar Þorkelsson og Hrafnhildur Ósk Skúladóttir. 

Fjarverandi: Engin 

Þetta gerðist: 

1. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar 
Fundargerð síðasta fundar var samþykkt. 
 

2. Skýrsla framkvæmdastjóra 
a. Verkefni sumarsins í yngri landsliðum 

RGG fór yfir verkefni sumarsins hjá yngri landsliðum og þann árangur sem náðist. 

b. Hvað er framundan 
i. Ráðningar þjálfara á yngri landslið 

Farið yfir tillögu varðandi þjálfara yngri landsliða. RGG og GM vinna það mál áfram. 

ii. Nefnd um kvennahandbolta 
Fundað verður í nefnd um kvennahandbolta í september. GBO og RGG leiða það. 

iii. Nefnd um sjónvarpsmál 
Boðaður verður fundur í september 

iv. Staða styrktaraðila 
RGG kynnti stöðu styrktaraðila. JVS og RGG munu fara yfir þau mál fyrir næsta fund. 

v. Verkefni haustsins 
RGG kynnti verkefni haustsins. 

 

3. 100 ára afmæli handboltans 
a. Auglýsing 
b. Skólamót 

RG kynnti tillögu af auglýsingum vegna 100 ára afmæli handboltans en herferðin fer í gang á 
föstudaginn. Þá verður haldið skólamót en því verður seinkað til nóvember að ósk skólanna. 
 

4. Breyting á reglugerð um fjölda útlendinga 
Samþykkt var að fella út reglu um fjölda útlendinga utan EES. RGG skrifar nýja reglugerð. 
 

5. Gjaldskrá dómara 
Samið var við HDSÍ um 4% hækkun til eins árs. Stofnuð verður nefnd til að yfirfara samninginn til langs 
tíma 
 

6. Ný keppnistreyja / Kempa 
RGG kynnti tillögu að nýrri keppnistreyju. Stjórnarmenn voru sammála að treyjan liti vel út en 
hugmynd að bæta við rauðum lit. 
 

7. Formannafundur 
Formannafundur verður boðaður þriðjudaginn 13. September kl.16.00. 
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8. Önnur mál 
Fundartími stjórnar verður fyrsti miðvikudagur í hverjum mánuði. 

 

Fleira var ekki gert og var fundi slitið. 

Róbert Geir Gíslason, fundarritari 


