
 

 

 

Ársþing Tennissambands Íslands árið 2015 

 

Ársþing Tennissambands Íslands haldið þriðjudaginn 21. apríl í Sal ÍSÍ í Laugardalnum á 
3.hæð kl. 18:00. 

Dagskrá: 

1. Þingsetning kl. 18:00. 
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins. 

Hafsteinn fundarstjóri 
Bragi ritari 

3. Kosnar fastar nefndir: 
  a) 3 menn í kjörbréfanefnd. 
Rakel, Raj og Óskar 
 
  b) 3 menn í fjárhagsnefnd. 
  c) 3 menn í laga- og leikreglnanefnd. 
  d) 3 menn í allsherjarnefnd. 
  e) 3 menn í kjörnefnd. 
Tillaga um að starfa í einni málstofu samþykkt. 

4. Skýrsla stjórnar og fundargerð síðasta ársþings. 
Helgi benti mönnum á fundargögn og flutti skýrslu stjórnar. 
Helgi lýsti ánægju með gott starf og árangursríkt. 

5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga til samþykktar. 
Rakel spyr um skrifstofu- og stjórnunarkostnað sem hækkar mikið á milli ára. 
Bókhald ekki fullkomið 
 
Kjörbréfanefnd lauk störfum, eftirtaldir viðurkenndir sem fulltrúar á þinginu. 
Björn Jónasson 
Skarphéðinn Sigurðsson x 
Raj K.Bonifacius 
Troy Jónsson x 
Rafn Kumar Bonifacius x 
Bragi Leifur Hauksson 
Guðmundur Björnsson x 
Þrándur Arnþórsson 
Ævar Ísberg x 



Berglind Bragadóttir x 
Stefan Rosatti x 
Óskar Knudsen 
Carola Frank 
Hera Brynjarsdóttir 
Rakel Pétursdóttir 
Ásta M. Kristjánsdóttir 
Gunnar Finnbjörnsson 
Magnús Gunnarsson 
Helgi Þór Jónasson 
 
 
 
Helga Steinunn Guðmundsdóttir frá ÍSÍ flutti ávarp. 
Mikið um að vera allt frá smáþjóðaleikum hér til Ólympíuleikanna í Ríó. 
Ísland fékk norrænu lýðheilsuverðlaunin og ÍSÍ stolt af því. 
Keppt í 11 íþróttagreinum á smáþjóðaleikunum, m.a. í tennis. 
Mest haldið í Laugardalnum, en því miður verður tennisinn í Kópavoginum í 
tennishöllinni. 
Matsalur í skautahöllinni. 
1400 gestir, 1200 sjálfboðaliðar. 

 

6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár. 
Bragi spyr um skuld við ITF og Tennis Europe sem var 1874 þús.kr. í árslok 2014 og 
ekki horfur á að það breytist mikið 

7. Lagðar fram tillögur um laga- og leikreglnabreytingar ef fram koma. 
Engar tillögur komu fram. 

8. Umræður um tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. 
Útprentun afreksstefnu mistókst og því er hún ekki í fundargögnum. 

 

Þinghlé 

 

9. Nefndarálit um tillögur lögð fram og atkvæðagreiðslur um þær. 
10. Önnur mál. 

Breyting á reglum í öðlingaflokki, ef hvor vinnur eitt sett, þá sé keppt til úrslita í 
supertiebreak upp í 11 
Raj og Gunnar kynntu þessa tillögu 
Óskar á móti. 
Mótshaldari ákveður þetta í hverju tilviki 
Hafsteinn lagði til að þetta færi í frekari umræðu milli félaganna.. 
 
Raj kynnti drög að afreksstefnu TSÍ 
Þungur róður að komast á toppinn í tennis. 
Kvennaliðið númer 92 af 95 



Karlaliðið númer 128 af 135 
 
Aðstaða skiptir ekki öllu máli, t.d. í Svíþjóð 
 
Ásta:  
Góð vinna hjá Raj 
Bendir á vinnu Magnúsar sem þarf að nýta líka 
Verkefni stjórnar að svara foreldrum og öðrum áhugasömum 
. 
Aðstaða léleg 
Bent á að nýta það sem til er, innanhúss og utanhúss 
Carola 
Stúlkurnar hafa vaknað fyrir allar aldir til að æfa 
 
Ásta stingur upp á árgjaldi, umræða skapaðist um hverja ætti að rukka, keppendur, 
iðkendur, ....   Vísað til stjórnar. 
 
 
 

11. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga og fulltrúa á íþróttaþing. 
 
Helgi sjálfkjörinn formaður 
Gunnar og Ásta sjálfkjörin til tveggja ára 
Varamenn Jónas, Raj, Carola 
Skoðunarmenn reikninga Indriði og Guðmundur 

12. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar. 
Birt á vefnum og óskað eftir athugasemdum 
 

13. Þingslit. 
Helgi þakkaði traustið og samvinnuna 
Þakkaði Hafsteini góða fundarstjórn að vanda 

 


