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Stjórnarfundur, haldinn 17.3.2021. í húsnæði Þyts. 
Fundur hófst: 20:15 
Fundi slitið 22:00 
 
Fundinn sátu: Arnar Þór Stefánsson (AÞS), Árni Áskelsson (ÁÁ), Hulda Stefanía Hólm (HSH, Margrét 
Birna Þórarinsdóttir (MBÞ), Markús Pétursson (MP), Ólafur St. Arnarsson (ÓA),  Ríkharður Ólafsson 
(RÓ). 
Að auki sátu fundinn formenn deilda: Jón kristinn Þórsson (JKÞ) formaður kayakdeildar og  Jóhann 
Tryggvi Jónsson (JTJ) formaður kjölbátadeildar.  
 
Fundargerð ritaði: MBÞ 

 
1. Greiða atkvæði um fundargerðir- 
 Samþykkt 
2. Endurskoða gjaldskrá Þyts 
 Að mestu lokið 
3. Staða kynningarefnis fyrir 2021 
 Frestað 
4. Dagskrá fyrir árið 
 Frestað 
5. Hefja undirbúning fyrir sumarstarfið 
 Frestað 
6. 6. bekkjar kynningin 

Pétur og ÁÁ hafa tekið að sér að senda kynningar á alla grunnskóla Hafnarfjarðar. RÓ mun koma 
að kynningum í skólum til að létta undir þeirri vinnu.  

7. Koma á tengslum við íþróttafélagið Fjörð og aðra aðila sem tengjast starfi við fatlaða í  
     Hafnarfirði 

 MBÞ og ÓA munu hefja samskipti við íþróttafélög, HF og æfingastöðinni í HF. Gera samning 
við HF bæ um að bjóða uppá samning við bæinn. Athuga möguleika á samstarfi við 
Íþróttafélagið Fjörð. AÞS tekur að sér að kanna möguleika á styrkjum hjá einkafyrirtækjum og 
hagsmunasamtökum. Athuga hvort einhver frá Íþróttafélaginu Firði getur komið með 
kynningu til stjórnar á mismunandi fötlunarflokkum, keppnisíþróttum fatlaðra og þörfum 
þessara félagsmanna.  

8. Fara yfir kostnaðaráætlunina 
 Rætt 
9. Þjálfaramál 

Fyrir liggur að ráða kænuþjálfara fyrir sumarið. Kanna þarf verð og möguleika aðila til að sjá um 
þjálfun í sumar. Rætt að leita þjálfara innanlands, erlendis og gegnum SÍL.  Greiðslur koma með 
æfingagjöldum, greiðslu frá HF og félagsgjöldum. MP og RÓ taka að sér að kanna þjálfaramál 
betur. Stefnt er að því að ráða þjálfara í fullt starf.  

10. Tilboð Gísla til klúbbsins um kaup á kajökunum hans. Sjá tölvupóst. 
Tilboð kr. 490.000,-Tilboð fyrir notaða kajaka og búnað. Búnaðurinn er í góður lagi, vel með 
farinn og hefur verið skoðaður af Markúsi og Jóni Kristni: 
Tveir Valley Gemini SP RM kennslu- og sjókajakar (SP= sports play, RM: plast) 
svuntur fylgja með. Tveir Islander Bolero “kennslu”- kajakar 

       3 árar, tvær í fullri stærð, ein barna/unglinga stærð. 
Prijon Kodiak, stór sjókajak, stýrið vantar, fylgir með endurgjaldslaust. 
Samþykkt 
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Stefnt er að því að halda kayaknámskeið fyrir börn og fullorðna til að fá tekjur upp í útgjöld.   
11. Stofnun laganefndar 
 Frestað 
12. Upplýsa um stöðu gæslubátsins í viðgerð 

Rætt 
13. Kynna hvað er að gerast í aðstöðunefndinni 
 Friðrik hefur sagt sig úr aðstöðunefnd. Félagsmenn hafa sýnt áhuga á þátttöku og hægt er að 
bæta við fimmta manni. Aðalskipulag var sent út í dag og reiknað er með því að  aðalskipulag taki allt 
að 9 mánuði í vinnslu.  
 
14. Tölvupóstur frá félagsmanni 14. feb kl. 18:17 og 15. mars kl. 20:31 á sailing@sailing.is  

Fyrirspurn frá félagsmanni vegna fordóma gegn konum og minnihlutahópum sem og almennan 
dónaskap og óviðeigandi talsmáta á aðalfundi.  Kom fyrst fram í fyrra pósti og ítrekað með seinni 
pósti. Félagsmaður óskar eftir skýringu á því að slík hegðun hafi afleiðingar og sé fylgt eftir með 
fordæmi. Málið er til umfjöllunar hjá stjórn og verður fylgt eftir með formlegum hætti með 
umfjöllun á aukafundi. Hegðunarviðmið Þyts eru hegðunarviðmið ÍBH og ÍSÍ.  
Vegna kvartana frá félagsmönnum um óviðeigandi hegðun félagsmiðlum verður birt athugasemd 
um viðeigandi framkomu. Samþykkt að fjarlægja einstaka félagsmenn sem ritskoðandi á 
samfélagsmiðlum og færa undir stjórn félagsins.  

 
15. Tölvupóstur frá Gunnari Frey á sailing@sailing.is 18. feb 22:04 

Fyrirspurn um það hvort upptaka af aðalfundi sé aðgengileg þeim sem óskuðu eftir að taka   þátt 
í fundinum en áttu erfitt með að komast inn á fundinn.  
Fundargerð verður gerð opinber eins og venja er að gera, beiðni er því vísað hafnað, svar verður 
sent í tölvupósti.   

 
16. Tölvupóstur frá Gunnari Geir á sailing@sailing.is 15. mars 20:24 
 Rætt 
17. Styrkir til að útbúa baujur í Hraunavík 
 Frestað 
18. Persónuverndarmál og varsla persónugreinanlegra upplýsinga 
 Frestað 
19. Viðhald á aðstöðunni, mála og þrífa 
 Frestað 
20. Kostnaðaráætlun fyrir viðhald á Secret bátunum 
 Frestað 
21. Uppfærsla á upplýsingum um stjórn 
 Frestað 
22. Bjartir dagar, hvað viljum við gera 
 Frestað 
23. ÍBH og Ragnar og skilgreining á iðkenndum 
 Frestað 
24. Texti fyrir forgagnsröðunartillögu allsherjar nefndar fyrir ÍBH þing varðandi aðstöðumál Þyts 
 Frestað 
24. Önnur mál: 

1. Áhersla lögð á að hefja þjálfun á gæslubátum fyrir sumarið svo öryggisgæsla sé vel mönnuð.  
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