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Mættir voru: Gry, María, Rósa, Ása og Róbert.  

1. Tillaga landsliðsnefndar að verkefnum 2017. 

Tillagan að verða tilbúin og verður lögð fram á formannafundi n.k. laugardag. Rædd var 

tillaga um að veita sóley frá KFA undanþágu frá því að skila tveimur meistaramótum  til að 

komast á Em unglinga í ljósi þess að sóley er mikið efnileg.  Stjórn leggur til að Sóley taki eitt 

íslenskt  meistarmót í viðbót. 

2. Þáttaka Helgu og Júlían á Arnold classic í mars rædd.  

Arnold vill bjóða þeim þáttöku á mótinu í mars, velt vöngum yfir fjáröflun til styrktar 

keppendum. Stjórn finnst brýnt að finna styrktaraðila fyrir Kraft sem fyrst.  

3. Óhlutgengur keppandi á ÍM klassík.  
Samkvæmt reglum Kraft á að laga úrslitin og færa titil til rétts aðila. Stjórn óskar eftir að 

þjálfari deildarinnar í Mosfellsbæ sendi inn erindi þess efnis að sigurvegari hafi verið 

óhlutgengur og að keppandi hans sé í raun íslandsmeistari.  

4. Val á íþróttamanni ársins 2016. 
Miðað við formúlu sem upp var sett eru þau Fanney og Viktor í valinu en stjórn þykir einnig 

rétt að Júlían verði í þessu val í ljósi árangurs á síðasta móti.  

5. Formannafundur.  
Ýmis mál voru rædd vegna formannafundar. Spurt var hvort grein 12 í reglugerð um opin mót 

þarfnist frekari útskýringar. Það varðar setningu meta. Fáum umræðu um það á 

formannafundi. Breyting á reglum um frest mótshaldara á skráningu og dómaraskipan á móti. 

Einnig komu fram vangaveltur um að hafa barna og unglingastarf á afreksstefnu. Bent var á 

villu í 105 kg flikki karla þar sem sömu tölur eru fyrir Em og Hm.  

 

Önnur mál:  
Ása fræddi stjórn í stórum dráttum um mál sem tekin voru fyrir á formannafundi ÍSÍ.  

Tillaga kom fram um að hefja samkipti við ÍBR og vera með í uppbyggingu á nýjum leikvangi 

sem til stendur að setja upp í framtíðinnni, og gera þar með kraftlyftingar og styrktarþjálfun 

sýnilegri og eins gefa okkar fólki tækifæri á að æfa með öðrum íþróttagreinum.  

Stjórn vill fela þjálfararáði að fylla út skema í afreksstefnu, ef þarf.  

Rætt um að hafa dómarapróf á lágmerka og byrjendamóti í mars.  
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