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Tennissamband Íslands 

Mættir: Ásta, Berglind, Bragi, Gunnar og Raj. 

Fundarritari:  Bragi 

Fundarefni:  

1. Skipa gjaldkera, ritara og varaformann 
Bragi ritari 
Raj gjaldkeri 
Gunnar varaformaður 
Berglind meðstjórnandi 
 

2. TSÍ heimasíða og fjölmiðlafulltrúi/PR 
Borist hefur tilboð í uppfærslu á vefnum, gera hann vænni fyrir snjalltæki og leitarvélar. 
Innifalið yrði innfærsla á efni í heilt ár og samskipti við fjölmiðla.  Vonast er til að þetta fáist 
fyrir litlu meira en innsetningin hefur kostað. 
 

3. Facebook (TSÍ og samskipti stjórnar?) og Google docs? 
Ákveðið að nota tölvupóst til samskipta innan stjórnar. 
 

4. Markmiðasetning stjórnar 2016: Málflokkar, verkefni og tímalínur 
Afreksstefnan nýtt. Setjum upp verkefnalista. 
Ábyrgðaraðilar einstakra verkefna. 
 

5. Stórmót og Íslandsmót, festa tímasetningar 
Íslandsmót utanhúss 8.-14. ágúst, unglingar og öðlingar fyrri hluta, meistaraflokkur seinni 
hluta. 
Stefnt að því að allt verði á Þróttarvöllunum. 
Skoða dagsetningar fyrir stórmót félaganna. 
 

6. Wimbledon 2016 – ósk hefur borist um miða 
Stjórnin ákvað að verða ekki við þessari ósk þar sem viðkomandi stenst ekki reglur 
mótshaldara um aldurstakmark. 
 

7. TSÍ 30 ára  2017!! (14. nóv) 
Skoða hvað hægt er að gera í tilefni tímamótanna. 
 

8. Sumarið 
Vonast til að það verði snjólétt 
 

9. Vinnureglur 
Ef upp koma mál sem einstakir stjórnarmenn tengjast, þá draga þeir sig í hlé og eftir 
atvikum koma inn varamenn. 
 

10. Umræða um stuðning við afreksfólk.  Ekki verið nóg gert í þeim efnum. Nú er 300 þús.kr. 
sjóður sem einstaklingar geta sótt um styrki í (Afreksjóðurinn í heild er 600 þús.kr. Þar af er 
300 þús.kr. sem verða notaðar í verkefni á vegum TSÍ eins og gert hefur verið undanfarin 
ár.). Afreksstefnan setur tóninn.  Ásta útbýr auglýsingu. 
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11. Hafna- og mjúkboltafélag Reykjavíkur hefur sótt um lóð undir tennishöll. 
 

12. Stjórnin ætlar að hitta Indriða, Raj og Óskar sem voru að kanna tennishússmál í Reykjavík. 

Fundi slitið. 


