Stjórnarfundur Glímusambands Íslands
11. desember 2018 kl. 17:30, haldinn á skrifstofu GLÍ (ÍSÍ)
Mætt voru: Svana Hrönn Jóhannsdóttir formaður, Guðmundur Stefán Gunnarsson
varaformaður og Marín Laufey Davíðsdóttir ritari. Margrét Rún Rúnarsdóttir meðstjórnandi var
með á skype.
Fundargerðina skrifar Marín Laufey Davíðsdóttir

1. Kosning á glímukonu og glímumanni ársins
Farið yfir :
-

Árangur
Styrkleikalisti
Þátttöku á mótum

Ásmundur Hálfdán Ásmundsson kosinn glímumaður ársins.
Kristín Embla Guðjónsdóttir kosin glímukona ársins.

2. Kosning á efnilegustu glímukonu og glímumanni
Gunnar Örn Guðmundsson kosinn efnilegasti glímumaður ársins.
Fanney Ösp Guðjónsdóttir kosinn efnilegasta glímukona ársins.

3. Ferð til Svíþjóðar
-

Margrét Rún Rúnarsdóttir og Eva Dögg Jóhannsdóttir fóru fyrir hönd GLÍ.
Farið var yfir gengi ferðarinnar.

4. Evrópumeistaramót
-

Geysir ætlar að styrkja mótið.

-

Áætlaður fundur með Menntamálaráðuneytinu í janúar.
o Umsókn um styrk

5. Glímukynningar
-

Verð/Gjald rætt fyrir glímusýningar og glímukennslu.
o Athuga nánar með að setja upp tímakaup til viðmiðunar
o Aksturspeningur

6. Fagráðsfundur
-

Marín Laufey Davíðsdóttir fór sem fulltrúi GLÍ
Fundað verður næst í febrúar

7. Starf framkvæmdastjóra
-

Fæðingarorlof frá maí 2019- maí 2020. Rætt var um hvort hluti af stjórninni myndi skipta
með sér verkum. Ekki ákveðið.

8. Ungmennaráð
- Aðeins tvö ungmenni hafa sótt um í ungmennaráð GLÍ. Stjórnin ætlar að minna á ráðið á
janúarmótinu og sjá hverju það skilar sér.

9. Íslandsglíman
- Búið er að bóka íþróttahúsið við Strandgötu í Hafnarfirði.
- Rætt var um hugmyndir að heiðursgestum.
10. Janúarmótið
- Skipulagning gengur ágætlega.
- Nokkrir Skotar eru að koma og von er að Brittany sendi keppendur.
11. Ársþing og ársskýrsla
- Ársþingið fer fram 2. mars í Reykjavík, samhliða lokaumferðinni í mótaröðinni.
- Ársskýrlan að mestu tilbúin.
12. Brittany
-

Meistaramótið í backhold haldið í Brittany fer fram 2. Febrúar í Guingamp.
Framkvæmdastjóri auglýsir eftir áhugasömum til að fara.
Fundi var slitið kl. 19:40

