Ársþing Tennissambands Íslands 2014 haldið þriðjudaginn 29. apríl 2014 í Íþróttamiðstöðinni í
Laugardalnum á 3.hæð.
1. Þingsetning kl. 18:00.
Helgi Þór Jónasson bauð fulltrúa velkomna
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.
Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir kosin fundarstjóri
Bragi Leifur Hauksson kosinn fundarritari
Fundarstjóri lagði að hafa þingið eina málsstofu og var það samþykkt.
3. Kosin kjörbréfanefnd:
Þórunn Bergsdóttir, Ævar Ísberg og Lene Grönholm.
4. Kjörbréf samþykkt
Tennisfélag Garðabæjar
Eyþór Þórhallsson
Davíð Ármann Eyþórsson
Þórunn Bergsdóttir
Tennisdeild UMFÁ
Luigi Bartolozzi
Tennisfélag Kópavogs
Jónas Páll Björnsson
Jón Axel Jónsson
Lene Grönholm
Ásta Kristjánsdóttir
Helgi Þór Jónasson
Gunnar Finnbjörnsson
Björn Jónasson
Tennisdeild Þróttar
Indriði H. Þorláksson
Ævar Ísberg
Bragi L. Hauksson
Þrándur Arnþórsson
5. Skýrsla stjórnar og fundargerð síðasta ársþings.
Helgi flutti skýrslu stjórnar sem er að finna í ársskýrslunni.
Fundargerð síðasta ársþings er einnig í ársskýrslunni.
6. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga til samþykktar.
Þrándur gerði grein fyrir reikningum.
Tap af rekstri 2013 er 717.273 kr.
7. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.
Engar umræður og skýrsla stjórnar og reikningar samþykkt mótatkvæðalaust.

8. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.
Helgi fór yfir fjárhagsáætlun, sjá skýrslu.
Umræður um fjárhagsáætlun:
Jón Axel Jónasson: Hugsanlega vantar áætlun um kostnað vegna þjálfaranámskeið sem Hrove myndi halda með
Jóni Axel.
Jónas Páll Björnsson: Vill setja meira fé í fræðslumálin. Leggur til að settar verði 800 þús.kr. í útbreiðslu- og
fræðslunefnd í stað 400 þús.kr.
Indriði H. Þorláksson: Fræðslumálin mjög mikilvæg, en 400 þús.kr. hækkun er 5% af útgjöldum ársins.
Jónas Páll Björnsson: Meira en 2 milljónir kr. í útbreiðslustyrki, en aðeins 400 þús.kr. sett í útbreiðslumál.
Bragi L. Hauksson: Mikilvægt að halda fjármálum í jafnvægi, en rétt sem Jónas segir að TSÍ hafi fengið 2 milljónir
í útbbreiðslustyrk. Bið fulltrúa ÍSÍ að upplýsa okkur um hvernig ÍSÍ ætlast til að útbreiðslustyrkjum sé varið.
Líney Rut Halldórsdóttir framkvæmdastjóri ÍSÍ: Mjög teygjanlegt, margt sem getur fallið undir þetta. Rætt hefur
verið um að breyta heiti þessara styrkja, til að forðast misskilning.
Helgi Þór Jónasson: Tillaga um að hækka framlag til útbreiðslu- og fræðslumála í 600 þús.kr. Lottótekjur verði
áætlaðar 200 þús.kr. hærri á móti.
Tillögu Helga vel tekið og hún samþykkt.
Önnur mál.
Líney Rut Halldórsdóttir framkvæmdastjóri ÍSÍ: Ánægð með skýrslu stjórnar og reikninga. Ekki á vísan að róa
með lottótekjurnar.
Kveðja frá forseta ÍSÍ, Lárusi Blöndal og framkvæmdastjórn. Starfsfólk ÍSÍ boðið og búið að aðstoða. Skil á
ársskýrslum sem fyrst.
Líney hvetur til að lög TSÍ verði uppfærð og síðan send ÍSÍ til staðfestingar.
Gott að fjölmiðlar hafa tekið við sér. Mikilvægt að senda þeim ótt og títt fréttir.
Stóra málið eru smáþjóðaleikarnir á næsta ári.
Óskar nýrri stjórn góðs gengis og hvetur til ábyrgrar fjármálastjórnar.
Jón Axel fékk mjög góða dóma í sínu námi og Raj er einnig að sækja frekari menntun. Þetta er mjög ánægjuleg
þróun.
Indriði H. Þorláksson: Útbreiðslustarfið mjög mikilvægt og finnist viðbótarfé ætti að beina því í þann farveg.
Aðstaða er mjög mikilvæg og félögin í Reykjavík fóru í samstarf við Reykjavíkurborg. Samstaða um að félögin
ynnu saman. Inniaðstaða og aðstaða hjá Þrótti, Víkingi og Fjölni.
Nokkrir möguleikar skoðaðir:
Inniaðstaða nærri 500 m.kr. við TBR
Yfirbyggðir vellir á Þróttarsvæðinu í Laugardalnum, fjölga í fjóra, uppblásið tjald yfir.
Fjórir vellir hjá Víkingi
Fjórir vellir hjá Fjölni
Samstaða um að vænlegasta fyrsta skref sé að snú Þróttarvöllunum og fjölga í fjóra, áætlun 53 m.kr. Yfirbygging
myndi síðan kosta annað eins. Raunhæft ef unnið er hratt að fjölga völlunum fyrir smáþjóðaleikana 2015.
Ánægður með störf stjórnar undanfarin ár.
Luigi Bartolozzi: Er arkítekt og tilbúinn að hjálpa til við framkvæmdir í Reykjavík.

Björn : Tímabært að fara að skrifa sögu tennisíþróttarinnar á Íslandi, en hún hófst 1927.

11. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga og fulltrúa á íþróttaþing.
Helgi Þór Jónasson formaður, sjálfkjörinn
Þrándur Arnþórsson og Bragi L. Hauksson kjörnir til tveggja ára.
Gunnar Finnbjörnsson og Ásta Kristjánsdóttir voru kjörin í fyrra til tveggja ára og sitja áfram
Jónas Páll Björnsson, Jón Axel Jónsson, Raj Bonifacius og Júlíana Jónsdóttir sjálfkjörin í varastjórn.
Guðmundur Björnsson og Indriði H. Þorláksson sjálfkjörnir skoðunarmenn reikninga.
Kosning til ÍSÍ þings vísað til stjórnar.
12. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar.
Ritara í samráði við stjórn falið að ganga frá þingfundargerð og birta á vef.
13. Þingslit.
Helgi þakkaði þinggestum og sleit þinginu.

