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Á fundinum voru tekin upp eftirfarandi mál: 
 
1. Frá fyrri fundi hafa öll verkefni verið kláruð. 

1.1. Albert ætlar enn að skoða mögulegar umbætur á siðanefndar reglugerð. 

 

2. Breytingar á reglugerð um „Íþróttafólk ársins“ 
Tillaga um breytingar á reglum um „Íþróttafólk ársins“ sökum þess að lítil þáttaka er í kosningum 
um íþróttafólk ársins að breyta fyrirkomulagi á vali í útreikning á getu miðað við úrslit af mótum. 
Nánast alger endurskrift á reglugerðinni. 
2.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma. 
2.2. Guðmundur tekur að sér að breyta reglugerðinni. 

 
3. Breytingar á reglum um „Erlend mót“ 

Tillaga um breytingar á reglum um erlend mót vegna reglubreytinga hjá heims- og 

evrópusambandi að aðeins þeir sem eru skilgreindir í afrekshópa BFSÍ (afreksfólk, afreksefni og 

hæfileikamótun) geti skráð sig á HM/EM ungmenna og Evrópubikarmót ungmenna. 

3.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma. 
3.2. Guðmundur tekur að sér að breyta reglugerðinni. 

 
4. Breytingar á afreksstefnu 

Tillaga um smávægilegar breytingar á afreksstefnu sem kynna skal á formannafundi. Vegna 

reglubreytinga á fylgdarfólki á HM/EM og Evrópubikarmót ungmenna. Til að mæta kvöðum vegna 

reglubreytina hjá heims- og evrópusambandi að aðeins þeir sem eru skilgreindir í hópa BFSÍ 

þ.e.a.s. afreksfólk, afreksefni og hæfileikamótun geti keppt á HM/EM ungmenna og 

Evrópubikarmótum ungmenna. Íþróttastjóri velur einstaklinga í hæfileikamótun. Breytingin hefur 

ekki áhrif á önnur mót eins og NUM, Veronicas Cup sem eru ekki á vegum WA eða WAE eða mót 

sem eru ekki á vegum BFSÍ (indoor world series, Master Games o.sv.frv.) aðeins HM, EM og 

Evrópubikarmót ungmenna. 

4.1. Ákvörðun: Samþykkt einróma. 
4.2. Guðmundur tekur að sér að breyta afreksstefnunni. 

 
 

 



 

5. Stefnumótum BFSÍ í þróunarmálum 
Tillaga um að setja fyrstu heildarstefnu BFSÍ fyrir árin 2020-2021 og kynna hana á formannafundi. 
Leggja lokahönd á verkefnið og fínpússa skjalið. Loka útgáfa af stefnunni væri svo samþykkt á 
næsta stjórnarfundi, þegar stefnan er að fullu tilbúin. 
5.1. Albert tekur að sér að fínpússa heildarstefnuna og kynna hana. 

 
6. Umræður og staða verkefna:  

6.1. Tryggingarmál BFSÍ innanlands og erlendis. 
Guðmundur ætlar að skoða ábyrgðartryggingu. 
 

6.2. Staða á Íslandsmeistaramóti innanhúss. 
 

6.3. Erlend og innlend verkefni og áhrif vegna COVID-19 
Umræður um undirbúning ef mótum verður aflýst. 
 

6.4. Stuðningur BFSÍ við tillögu um launasjóð afreksíþróttamanna á Alþingi. 
Albert tekur að sér að senda stuðningsyfirlýsingu og athugasemdir á alþingi. 
 

6.5. Umræða um álit WA á beinagrind þjálfaramenntunarkerfi BFSÍ og WA level 3 námskeið. 
 

6.6. Umræður um ferð Ólafs á Norðurlandaþing og greinargerð NUM.  
 

6.7. Undirbúningur fyrir formannafund 
Mögulega á að fá ráð frá þríþrautasambandinu um form og hald formannafundar. 
 

6.8. Íðorðasafn sem Albert hefur verið að setja saman eftir spurn ÍSÍ. Fyrstu drög mögulega 
að skila 1. April. Möguleiki á að senda út og fá athugasemdir frá samfélaginu. 
 

6.9. Umræður um bókhald.  
 

6.10. Umræða um stöðu NUM. Beðið eftir boðspakka. 
 

Fundi slitið kl. 22:30 
 
Áætlað er að næsti fundur BFSÍ verði haldinn 21. Mars. 


