
 

   

Ársþing Tennissambands Íslands árið 2019 

  

31. ársþing Tennissambands Íslands haldið þriðjudaginn 7. maí 2019 í sal ÍSÍ í 

Laugardalnum á 3.hæð kl. 18:30.  

Dagskrá:  

1. Þingsetning kl. 18:50  

  

2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.  

Hafsteinn fundarstjóri  

Bragi ritari  

  

3. Kosnar fastar nefndir:  

a) 3 menn í kjörbréfanefnd.  

Kjörbréf samþykkt 

  

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.  

Bragi ritari kynnti skýrslu stjórnar í forföllum formanns og benti einnig á undargögn 

varðandi fundargerð síðasta árþings. 

  

Kjörbréfanefnd lauk störfum, eftirtaldir viðurkenndir sem fulltrúar á þinginu:  

  

 

UMSK   

Ásta M. Kristjánsdóttir  

Gunnar Finnbjörnsson  

Birkir Gunnarsson 

Hekla María Oliver 

Sigurjón Ágústsson 



Rán Christer  

  

ÍBH  

Andri Jónsson 

 

Tennisfélag Garðabæjar 

Eyþór Þórhallsson 

  

ÍBR 

Bragi Leifur Hauksson   

Berglind Bragadóttir  

Raj K. Bonifacius  

Rafn Kumar Bonifacius 

Ævar Ísberg 

Stefán Vilhelmsson 

Óskar Knudsen 

Indriði H. Þorláksson 

Dagbjartur H. Guðmundsson 

 

5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga til samþykktar.  

  

Bragi ritari kynnti reikninga og skýrði í forföllum gjaldkera..   

Rekstur sambandsins gekk vel. 

 

Reikningar bornir upp til samþykktar og samþykktir samhljóða.  

 

Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. 

  

6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.  

Áframhaldandi átak í dómaramálum, afreksmálum og útbreiðslumálum.  Reiknað með 

að reksturinn verði í járnum. 

 

Umræða um fjárhagsáætlun og hún samþykkt. 

 

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

 

8. Umræður um tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. 

 
 

9. Önnur mál.  

Engin. 

 

10. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga og fulltrúa á íþróttaþing.  

  

Hjörtur sjálfkjörinn formaður. 

Gunnar og Ingibjörg sjálfkjörin til tveggja ára 



Bragi og Raj sitja áfram (voru kjörnir til tveggja ára á síðasta þingi) 

Dagbjartur, Ævar og Jónas sjálfkjörnir í varastjórn 

   

Skoðunarmenn reikninga sjálfkjörin Steinunn Garðarsdóttir og Þrándur Arnþórsson 

 

Fulltrúar á íþróttaþing vísað til stjórnar. 

 

11. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar. 

Ákveðið að birta á vefnum í samráði við stjórn og óska eftir athugasemdum 

 

12. Þingslit 

Hafsteinn þakkaði samstarf ÍSÍ og Tennissambandsins.  Óskar TSÍ velfarnaðar. 

Hafsteinn slítur þinginu. 


