
 

 

 

 

 

 

Stjórnarfundur SKÍ 
Fundargerð nr. 1635 

Fimmtudagur 20. janúar 2022 / kl. 16.30 / Rafrænn fundur 

Efni fundarins: Þriðji stjórnarfundur Skíðasambands Íslands (SKÍ) 2021 – 2023. 
Fundarstjóri: Jón Viðar Þorvaldsson (framkvæmdastjóri).  
Fundarritari:  Hugrún Elvarsdóttir.  
Þátttakendur:  Bjarni Theódór Bjarnason formaður, Gísli Reynisson gjaldkeri, 

Hugrún Elvarsdóttir ritari, Jón Egill Sveinsson varaformaður, Sigurður 
Sveinn Nikulásson formaður alpagreinanefndar, Einar Ólafsson 
formaður skíðagöngunefndar, Friðbjörn Benediktsson formaður 
snjóbrettanefndar og Dagbjartur Halldórsson afreksstjóri SKÍ.  

Fjarverandi:  Enginn.  
 
Fundur settur kl. 16.34.  

Fundardagskrá:  

1. Síðasta fundargerð.  

2. Starfsemi að undanförnu og hvað er framundan. 

3. Fjárhagsúthlutun til fagnefnda fyrir næsta tímabil. 

4. Mótakerfi SKÍ. 

5. Önnur mál. 

Fundargerð 

1. Síðasta fundargerð. 

• Samþykkt samhljóða og fundargerð gerð opinber á vef SKÍ: Fundargerðir 

stjórnar | Skíðasamband Íslands (ski.is).  

2. Starfsemi að undanförnu og hvað er framundan, Jón Viðar fer yfir.  

• Mótahald farið af stað  

▪ Bikarmót í skíðagöngu. 
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▪ Tvær frestanir í alpagreinum.  

▪ Hæfileikamótun í göngu í Noregi, mikil ánægja með ferðina.  

• ÓL 2022 undirbúningur 

▪ Val á keppendum.  

▪ Fatnaður. 

▪ Skjöl, covid próf o.fl.  

▪ Dagbjartur fer út og Bjarni líka.  

▪ Jón Viðar verður heima og sér um þau verkefni sem eru hérlendis á 

meðan.  

• Þátttaka í heimsbikar og öðrum mótum erlendis (það sem af er 

vetri).  

▪ 98 skráningar á FIS mót.  

▪ 9 skráningar á heimsbikar.  

▪ 10 skráningar á álfubikar.  

• Fyrri úthlutun úr afrekssjóði ÍSÍ – 20 m.kr.  

▪ Náðist ekki að klára samning við ríkið um endanlega upphæð sem 

ÍSÍ fær í afrekssjóð. Ákveðið að úthluta samt núna fyrir þau 

sambönd sem eru í verkefnum núna eins og t.d. SKÍ og HSÍ.  

3. Fjárhagsúthlutun til fagnefnda fyrir næsta tímabil. 

• Verklag við úthlutun 

▪ 1. febrúar fjárhagsúthlutun. 

▪ 1. mars starfsáætlun frá fagnefndum. 

▪ 15. mars starfsáætlun samþykkt af stjórn. 

▪ 1. maí fagnefndir kynna starfsáætlun.  

• Farið yfir úthlutun frá síðustu þremur tímabilum.  

▪ Fórum úr því að vera B samband í afrekssjóði ÍSÍ upp í A samband 

og það munar gríðarlega miklu.  

▪ 75% af fjármunum afrekssjóðs ÍSÍ fara í A samböndin. 25% í B og C 

samböndin saman.  

▪ Þurftum að bæta við afreksstjóra í fullt starf til þess að verða A 

samband.  

• Tillaga fyrir 2022-2023 – 59.230.000 kr. (ekki komin endanleg tala úr 

afrekssjóði, seinni úthlutun á eftir að eiga sér stað). Ef aukafjármagn 



kemur inn þá tökum við afstöðu til þess þegar að kemur, ætti að koma inn 

á næstu 3 vikum.  

▪ 24.230.000 kr. í alpagreinanefnd – 12,6% 

▪ 19.500.000 kr. í skíðagöngunefnd – 2,6% 

▪ 15.500.000 kr. í snjóbrettanefnd – 3,3%.  

▪ 7.500.000 kr. til stjórnar.  

• Stjórn með ákveðið fjármagn til vara fyrir t.d. 

framúrskarandi afreksfólk sem gæti þurft að styrkja 

sérstaklega ef til þess kemur að þau komist inn á stórmót 

o.þ.h. eða fyrir nefndir að sækja í ef eitthvað kemur upp á.  

• Rökstuðningur 

▪ Skoðað út frá heildarprógrammi fyrir viðkomandi fagnefnd.  

• Árangur 

• Fjöldi landsliðsmanna 

• Verkefni 

▪ Tillaga gengur útá að allar nefndir geti boðið sínum iðkendum í ca. 

jafn mikið prógramm með ca. jafn mikla niðurgreiðslu til að 

mismuna ekki greinum.  

▪ Fjöldi landsliðsmanna 

• Alpagreinar – 7 

• Skíðaganga – 5 

• Snjóbretti 4 

• Hvernig eru hlutföllin úr afrekssjóði?  

▪ Afreksstarf – 53% 

▪ Yngri landslið – 11% 

▪ Hæfileikamótun – 6% 

▪ Beinn styrkur til íþróttafólks – 6% 

▪ Menntun afreksþjálfara – 1% 

▪ Heilbrigðisteymi – 6% 

▪ ÓL undirbúningur – 17% 

4. Mótakerfi SKÍ, Jón Viðar fer yfir.  

• Kerfið langt komið 

▪ Úrslit. 



▪ Skráningar. 

▪ Viðburðadagatal. 

▪ Stigareikningur á bikarmótaröð. 

• Erum að fara setja kerfið í loftið og getum byrjað að nota það í vetur en 

okkur vantar raunverulega notkun til að sjá hvað við erum að rekast á í 

kerfinu.  

• Næst á dagskrá er að klára endanlega tengingu á milli skjala úr mótakerfi 

– tímakerfi – úrslit í mótakerfi.  

• Gísli spyr hvort hægt sé að sjá skráða iðkendur og frá hvaða félagi hver 

keppandi er? 

▪ Jón Viðar útskýrir að félagaskráin hafi fyrst átt að vera á forsíðu 

kerfisins, opin öllum, en ákveðið var að taka hana út vegna 

persónuverndarlaga þó það komi fram í skilmálunum að SKÍ haldi 

utan um skráningar og úr hvaða félagi viðkomandi sé. SKÍ og 

formenn félaga geta samt séð skráða iðkendur og frá hvaða félagi 

viðkomandi er sem og skráningarsögu hvers keppanda.  

• Gísli spyr hvernig innleiðingin á félagatalinu verður?  

▪ Jón Viðar segir að hver og einn iðkandi þarf að skrá sig sjálfur, velja 

sér notendanafn og lykilorð. Greiðsluupplýsingar o.fl. sem þarf að 

stofna til svo mikilvægt að fólk haldi utan um þetta sjálft.  

▪ Hægt að vera með foreldraaðgang eða venjulegan.  

• Jón Viðar segir að eins og staðan sé núna þá séu tímatökukerfin ólík hjá 

félögunum, skíðasambandið veltir fyrir sér að kaupa aðgang að einu kerfi 

sem allir klúbbar innan skíðasambandsins geti notað. Fer þá inn í 

félagsgjaldið sem fólk borgar klúbbunum.  

• Dagbjartur kemur inn á að það verði afar nytsamlegt að geta komið 

skilaboðum á framfæri í gegnum kerfið t.d. ef móti er frestað, skilaboð til 

fararstjóra o.fl. Einnig verður hægt að senda tölvupóst á alla keppendur 

með tilkynningum o.þ.h. Fer sjálfkrafa á alla sem eru skráðir keppendur á 

viðkomandi móti.  

5. Önnur mál. 

• Sigurður Sveinn veltir fyrir sér hver næstu skref séu fyrir alpagreinanefnd 

og Jón Viðar fer ítarlega yfir.   



• Sigurður kemur því á framfæri að hann vilji halda málþing með Dagbjarti, 

Fjalari (sér um hæfileikamótun alpagreina) og Jón Viðari varðandi 

uppbyggingu starfsins hjá alpagreinum.  

• Einnig vill Sigurður funda um Lowlanders skíðaliðið en hann vill komast 

meira inn í þá vinnu.  

Næsti fundur 

• Ákveðið var að hittast á ný á rafrænum fundi þann 3. mars.  

Fundi slitið kl. 18.28.  
Hugrún Elvarsdóttir ritaði fundargerð  

 


