
Fundargerð 2012 

Fundarstjóri Sigurbjörn Bárðarson   

Mættir eru 31 félagsmaður í HÍDÍ  

  

1.      

Skýrsla  

Formans:  Gylfi Sigurður  

Geirsson.  Umræður um skýrslu  

formans:  Finnst  sumum  

fundarmönnum finnst ekki rétt staðið að skipum dómara á norðurlandamótt það  

hefði átt að senda i út póst á alla alþjóðadómara.   

Þórir Örn svarar því til að allir hafi þeir komið til greina í  

valinu. Pjetur svarar því til  

að  vegna skamms tíma hafi verið  

gerð mistök. Beiðni um dómara barst  

ekki fyrir of seint til stjórnar HÍDÍ   og biður fundarmenn afsökunar á  

því.  Fundarmenn eru samt mjög  

ánægðir með valið á þeim dómurum sem fara á norðurlandsmót.     Magnúsi  

Lárussyni  finnst 98 dómarar of  

margir og samræmi sé ekki gott.   

Gylfi svarar að ekki nærri allir séu virkir.   

 

 

 

2.      

Reikningar lesnir upp:  Pjetur Pjetursson gjaldkeri.   

Reikningar samþykktir. 

 

 

3.      

Laun dómara: samþykkt tillaga um að laun héraðsdómara séu 2500, landsdómarar 3000,  

alþjóðlegir dómarar 3500. 

 

 

4.      

Kosningar:  Nýr formaður kosinn Pjetur Pjetursson ásmat tveimur meðstjórnendum Þeim Berglindi  Sveindóttir 

og Ólöfu Guðmundóttir.   

 

 

 

Varastjórn:   

Klappaðir upp þeir Jósteinn Aðalsteinsson og   

Gísli Geir Gylfason (tilögur úr  

sal). 

 

 

Tillaga kemur fram um kosningar í stjórn að formaður sé ekki kosinn til eins árs og er  

Berglindi Sveinsdóttur  falið að  

fara yfir reglur um kosningar í stjórn félagsins.   

Einnig er henni falið að skoða reglur félagsins í heild og  

uppfæra. 

 

 

5.      

 Önnur mál:  

Hulda Geirsdóttir fer yfir alþjóðaráðstefnu sem haldin verður hér á landi  

í apríl.  Landsdómarar geta tekið 

  þátt.  Nýr leiðari í burðarliðnum  

segir Hulda og verður sá leiðari með eldveggjum sem þýðir að skírt er út hvers  

vegna hestar geta ekki farið yfir vissa einkunn. En það er sportnefnd sem er með þessi  



mál á sinni könnu.  Árið 2012 ár  

góðrar reiðmennsku verður fylgt eftir með + og – spjöldum.   

Hulda kemur inná að gul spjöld hafi ekki skilað sér til FEIF árið  

201. 

 

 

Magnús Lár spyr hvort við eigum að fækka dómurum í 20.  Ekki allir á 

  því. 

 

 

Kristinn Bjarni spyr um dómarblöð Gísli Geir svarar að ný blöð séu kominn í Kappa.  

Dómarblöðin eru prentuð út úr Kappa og eru athugasemdardálkanir mun stærri. 

ATH að nota nýjustu útgáfuna af Kappa. 

 

 

 Kristinn Bjarni vill að dómarar taki stöðupróf gott mál finnst sumum ekki öllum.  

Sigurbjörn vill kalla þetta stöðumat.  

 

 

 

Sigurður Ævarsson talar um T1, T2 og T3 og segir að við förum ekki  

eftir þeim reglum sem gilda um þessar greinar hjá FEIF úrslit eru ekki 

  riðinn rétt í t.d T3. 

 

 

Sigurður  

Ævarsson vill taka upp eftirlitskerfi í dómstörfum sem framkvæmt væri með  

eftirlitsdómara. 

 

 

Jósteinn Aðalsteinnson vill að norðanmenn komi meira hingað suður að dæma og öfugt Gylfi  

tekur undir það og talar um jöfnunarsjóð fyrir dómara sem greiða á niður akstur.  

 

 

 

Pjetur segir nokkur orð og þakkar mönnum fyrir að koma á fundinn í slæmu verðir og óskar góðrar heimferðar.  

  

Fundi slitið  

Þórir Örn  

Grétarsson  fundarritari.  


