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Fundargerð 

Bogfiminefnd ÍSÍ 

 

Dagsetning: 28.12.2018 kl. 21:15 

Fundinn sátu: Guðmundur Örn Guðjónsson, Astrid Daxböck, Haraldur Gústafsson, Indriði R. 

Grétarsson og Ólafur Gíslason 
Fundargerð ritaði: Guðmundur Örn Guðjónsson 

 

Á fundinum voru tekin upp eftirfarandi mál: 

1. Tillaga frá Guðmundi um að setja Siðanefnd, staðfesta og birta reglugerð um siðanefnd og setja 

3 einstaklinga í Siðanefnd. Einstaklingarnir eru Kristinn Arnar Guðjónsson formaður, Tryggvi 

Einarsson og Ásdís Lilja Hafþórsdóttir. 

1.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma 

1.2. Guðmundur tekur að sér að láta einstaklinga vita um ákvörðun. Lokið 

1.3. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerð. Lokið 

1.4. Guðmundur tekur að sér að bæta upplýsingum um siðanefnd á bogfimi.is. Lokið 

1.5. Guðmundur útvegar þeim email og kemur þeim saman á fyrsta fund til að hefja störf sín 

 

2. Tillaga frá Guðmundi um nýja varamanneskju í bogfiminefndina: Kelea Quinn 

2.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma 

2.2. Guðmundur tekur að sér að breyta vefsíðu með núverandi meðlimum 

2.3. Guðmundur lætur varamannekju vita af ákvörðuninni 

 

3. Tillaga frá Guðmundi um að vera með kosningu árlega um meðlimi sem sitja í bogfiminefnd 

(þar til við verðum samband). Kosning færi fram á sama veg og síðasta kosning í 

bogfiminefndina sem var 03.01.2017. Semsagt kosning yrði um áramót á milli núverandi 

meðlima og varamanna bogfiminefndar. Aðeins núverandi meðlimir nefndar geta greitt atkvæði 

Ný bogfiminefnd samanstendur þá af þeim 5 sem flest atkvæði hafa, nefndin skiptir á milli sín 

verkum 

3.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma 

3.2. Guðmundur tekur að sér að búa til kosningu  

3.3. Ólafur sér um kosningu og sendir niðurstöður á nefndina og varamenn ef breytingar eru. 

 

4. Tillaga frá Guðmundi um að setja og birta reglugerð um fulltrúa á þing og viðburði. 

4.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma 

4.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina inn á bogfimi.is 

 

5. Tillaga frá Guðmundi um dagsetningar og staðsetningu á Íslandsmóti utanhúss 2019, Stóri 

Núpur 20-21. Júlí. Með fyrirvara um að aðstæður séu ásættanlegar til að halda slíkt mót. Ef svo 

er ekki eru leirdalur og hamarnesvöllur varavellir fyrir mótið. 

5.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma 

5.2. Guðmundur hefur samband við staðarhaldara og lætur þá vita um ákvörðun og skilmála. 

5.3. Guðmundur setur inn upplýsingar um dagsetningar mótsins. 

5.4. Guðmundur býr til skráningu á mótið. 

5.5. Guðmundur birtir upplýsingar um mótið á bogfimi.is. 
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5.6. Guðmundur skráir mótið hjá WA. 

5.7. Guðmundur aðstoðar mótshaldara við skipulag. Er í vinnslu þar til móti lýkur. 

 

6. Umræða frá Haraldi um að gera skotfatnað að skyldu fyrir öll félög á mótum. 

 

7. Umræða frá Indriða um vefsíðu 

 

Fundi slitið kl. 22:30 

 

Næsti fundur verður haldinn 14.01.2019 kl. 21:15 


