
 

   

Ársþing Tennissambands Íslands árið 2022 

32. ársþing Tennissambands Íslands haldið þriðjudaginn 6. september 2022 í 

Þróttarheimilinu í Laugardalnum kl. 18:30. 

Dagskrá:  

1. Þingsetning kl. 18:50  

  

2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.  

Indriði fundarstjóri  

Bragi ritari  

  

3. Kosnar fastar nefndir:  

a) 3 menn í kjörbréfanefnd.  

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. 

 

Listi látinn ganga, skrá nafn og félag.   

Guðný Eiríksdóttir  Þróttur 

Carola M. Frank  Fjölnir 

Anna Podolskaia  Fjölnir 

Jónas Páll Björnsson  TFK 

Óskar Knudsen  Fjölnir 

Dagbjartur H. Guðmundsson Víkingur 

Aleksandra Babik  TFK 

Gunnar Þór Finnbjörnsson TFK 

Raj K. Bonifacius  Víkingur 

Bragi L. Hauksson  Þróttur 

Indriði H. Þorláksson  Þróttur 

Hjörtur Þór Grjetarsson TFH 

Samþykkt samhljóða af þinginu að allir framangreindir væru réttmætir fulltrúar með 

seturétt á þinginu. 

 

  



4. Skýrsla stjórnar og fundargerð síðasta ársþings.  

 

Hjörtur formaður kynnti skýrslu stjórnar og benti einnig á undirgögn varðandi 

fundargerð síðasta árþings. 

Carola spyr um styrki.  Útskýrt að sótt er um eftirá. Upplýsingar sendar á formenn 

allra félaganna. 

Skýrsla stjórnar og fundargerð síðasta ársþings samþykkt samhljóða. 

 

Raj kynnti vinnu í afreksmálum og hvað fagteymið gerir. 

Margháttuð þrek og styrkleikapróf fyrir 12 einstaklinga. 

Eins fór hann yfir mótahald og benti á frekari gögn. 

Carola spurði um ITF mót og hvatti til að lögð yrði áhersla á að halda þau.  Getur 

auðveldað krökkum að komast í háskólatennis, sérstaklega í Bandaríkjunum. 

 

5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga til samþykktar.  

  

Hjörtur formaður kynnti reikninga og skýrði.  

Rekstur sambandsins gekk vel. 

 

Reikningar bornir upp til samþykktar og samþykktir samhljóða. Eins samþykkt að 

aðeins þyrfti áritun eins skoðunarmanns, Steinunnar Garðarsdóttur og samþykkt 

þingsins. 

  

6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.  

 

Jónas lýsti áhuga á eflingu þjálfaramenntunar. 

Rætt um hvort Padel eigi að vera innan TSÍ eða ekki. 

Útbreiðsluaukning 66%!! Eins og fjölgun valla í Tennishöllinni 

Jónas vill sjá meiri áherslu á að nýta ókeypis fjölmiðla  Leggja áherslu á að hafa 

öflugan mann í fjölmiðlamálum.  Hver íþrótt hefur í raun sinn fjölmiðil. 

Umræða um fjárhagsáætlun og hún samþykkt samhljóða. 

 

7. Lagðar fram tillögur um laga- og leikreglnabreyting 

ar ef fram koma. 

Ekkert. 

 

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

 

Carola:  Aganefnd?  Carolu finnst enginn vera hjá TSÍ til að taka á málum sem 

upp koma.  Hvernig á að snúa sér í svona málum, first engin aganefnd er til 

staðar.  Hirti finnst vel koma til greina að stofna aganefnd.  Indriði leggur til að 

þessu verði vísað til stjórnar. 

Félagaskipti?  Hvernig eiga þau að gerast?  Gildistími?  Samþykkt í tengslum 

við liðakeppnina.  Anna Kristín Pétursdóttir, gestur á fundinum, benti á að 

forráðamenn þurfa að samþykkja félagaskipti ólögráða barna. 

Jónas tekur undir að þjálfarar og leikmenn þurfa að vera meðvitaðir um reglur. 

Hjörtur; Stjórn TSÍ þarf að móta reglur í samráði við félögin. 



Carola; Skýrari reglur um þátttöku “útlendinga”. 

Carola: Nær að hafa mót fyrir Höfuðborgarsvæðið fremur en Reykjavíkurmót. 

Carola: Val í landslið, vantar samtal við þjálfara spilaranna þegar þeir eru valdir. 

Tilkynna skýrar til allra. 
 

9. Önnur mál.  

 

Jónas:  Alþjóðlegt mótahald að fara á fulla ferð.  Fjölmennt alþjóðlegt mót um páska.  

Taka ákvörðun sem fyrst.  Hjörtur formaður sagði fullan stuðning við þetta innan 

stjórnar TSÍ. 

 

 

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

  

Hjörtur sjálfkjörinn formaður. 

Gunnar og Aleksandra sjálfkjörin til tveggja ára 

Bragi og Raj sjálfkjörnir til eins árs. 

Steinunn, Carola og Dagbjartur  sjálfkjörin í varastjórn 

   

Skoðunarmenn reikninga sjálfkjörin Indriði H. Þorláksson og Anna Podolskaia. 

 

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 

 

Indriði gefur formanni orðið. 

Hjörtur leggur til að árshátíð verði haldin í haust eða haustfögnuður. 

Leggur áherslu á öflugt mótahald og alþjóðlegt samstarf. 

 

Þingi slitið. 


