
 

02. stjórnarfundur LH 5. Desember 2012 
Fundur haldin í höfuðstöðvum ÍSÍ 

 
 

Mætt eru: Haraldur Þórarinsson (HÞ), Oddur Hafsteinsson (OH), Sigurður Ævarsson (SÆ), 

Þorvarður Helgason (ÞH), Sigrún Þórðardóttir (SÞ), Erla Guðný Gylfadóttir.(EGG) Stefán 

Ármannsson(SÁ), Maríanna Gunnarsdóttir (MG) og Helga B. Helgadóttir(HBH) 

 

Starfsmaður : Oddrún Ýr Sigurðardóttir. 

 

1. Fundargerð 

Búið var að samþykkja síðustu fundargerð.  

2. Starfsnefndir  

Formenn voru skipaður í eftirfarandi nefndir:  

1. Landsliðsnefnd 

Formaður : Bjarnleifur Bjarnleifsson  

2. Æskulýðsnefnd 

Formaður : Helga B. Helgadóttir  

3. Keppnisnefnd 

Formaður : Sigurður Ævarsson 

4. Dómaranefnd 

Formenn dómarafélaganna og formaður LH.  

5. Aganefnd 

 Formaður :  Þorvaldur Sigurðsson 

6. Samgöngu og ferðamálanefnd 

Formaður: Halldór H. Halldórsson 

7. Tölvunefnd 

Formaður : Oddur Hafsteinsson 

8. Mannvirkjanefnd 

Formaður : Kristján Andrésson 

9. Menntanefnd 

Formaður : Sigríður Pétursdóttir.  

10. Öryggisnefnd 

Formaður : Halla Kjartansdóttir  

11. Velferðarnefnd 

Formaður : Benedikt Líndal 

12. U21 

Formaður : Þorvarður Helgason 

13. Markaðsnefnd og kynningarnefnd 

Formaður : Hjörný Snorradóttir.   

14. Kostnaðarnefnd 

Formaður : Maríanna Gunnarsdóttir 

15. Kynbótanefnd 

 Formaður : Geymt 

16. Umhverfisnefnd 

 Formaður : Geymt 

 

Fyrir næsta stjórnarfund skulu liggja allar starfslýsingar nefnda til samþykktar 

 

3. Bréf frá ÍSÍ er varðar lyfjaeftirlitsmál sérsambanda og sérgreinanefndum 

Í bréfinu kom fram boð á fund sem verður haldin til kynningar á um 

lyfjaeftirlitsmálaflokkinn.  Fjallað verður um bannlista WADA.  Stjórn óskar eftir því að 



 

eftirfarandi mæti á fundinn.  Sigurður Ævarsson, Þorvarður Helgason og Bjarnleifur 

Bjarnleifsson   

 

4. Bréf frá ÍSÍ frá 365 miðlum. 

- Í bréfi frá Kolbeini Tuma Daðasyni íþróttamaður 365 miðla kom fram ósk hans um að 

hvert sérsamband skili listum til hans um hvert sérsamband skili til hans lista yfir þá 

íþróttamenn sem hafa skarað fram úr.  Stjórn mun vinna þennan lista í samvinnu við 

skrifstofu. 

 

Bréf frá Dýralæknafélagi  Íslands, sendu þau ályktun inn til LH og BÍ.   Skrifstofa LH 

svarar bréfi um að þetta mál sé í ferli og þökkum ábendinguna.  

Bréf vegna Suðurlandsmóts 

- Tekið var fyrir bréf er varðar Suðurlandsmót sem varðar skráningargjöld og 

flokkarskiptingu.  Bréfi þessu var vísað til keppnisnefndar LH og á nefndin að skila umsögn  

fyrir næsta stjórnarfund.  Skrifstofu falið að láta sendendur bréfsins og mótanefnd Geysis 

vita að málið sé í ferli. 

 Uppskeruhátið 

   Farið var yfir framkvæmd og geng síðustu hátíðar. Stjórn LH ákvað að skipa nefnd til að 

skoða mál komandi uppskeruhátíða, framkvæmd, staðsetningu og fleira.  Skrifstofa mun 

vinna verkið með Jóni Ólafi veitingarmanni og ÞH  stjórnarmanni úr LH.  

 Fagráð  

- Stjórn LH var upplýst um umsókn til Fagráðs  frá LH vegna verkefnis um skilgreiningu 

gangtegundanna.  Verkefni sem LH vinnur að fyrir FEIF í samvinnu Þorvald 

Kristjánsson og Gunnar Reynirsson hjá LBHÍ.  

Velferðarnefndarmál 

- Þrír fulltrúar frá LH voru skipaðir í nefnd sem á að vinna að tillögu um beislabúnað.  

Tillögu þessari á að skila til stjórnar LH og til Fagráðs.  Þeir fulltrúar sem skipaðir voru í 

þessa nefnd eru Benedikt Líndal , Erla G Gylfadóttir og Sigurður Ævarsson.  

Fundaplan stjórnar fyrir árið 2013   

- Fundarplan stjórnartekið til skoðunnar fyrir árið 2013.  Tillaga um fundartíma var 

samþykkt og fundarboð verða send frá skrifstofu á stjórn.  

Bréf frá ÍSÍ 

- Barst bréf frá ÍSÍ  til stjórnar og aðildarfélaga LH á hádeigisfund 13.desember er fjallar um 

Kosti og galla getuskiptingu í íþróttum. Meginþorri stjórnarmanna LH mun mæta.  HÞ 

skráir sig.  HBH, ÞH, OH. 

 

5. Fjármál  
SÞ gjaldkeri fór yfir reikninga LH, sept/okt/nóv.  Ákveðið að fara þyrfti yfir reikninga 

félagsins á hverjum stjórnarfundi.  

 

 

6. Önnur mál 

 

a. Aðalfundur FT. 

EGG kynnti það sem fór fram að aðalfundi FT. 

b. Stöðulistar LH í Sportfeng 

c. Stjórn ákvað að einungis þeir hestar sem keppa í sérstakri forkeppni á landsmótum fari 

inn á stöðulista í Sportfeng. 

d. Samstarf hagsmunaaðila í hestamennskunni 



 

LH mun halda fund með hagsmunaðilum hestamennskunnar, þar sem Dr. Runólfur Smári 

Steinþórsson prófessor við H sér um kynninguna. 

e. Skráningarkerfi hestamanna 

Kynningarfundur verður fyrir hestamannafélögin á skrifstofum LH þriðjudaginn 11 

desember kl 18:00 

f. Skipulagsmál skrifstofu LH 

Rædd voru skipulagsmál á skrifstofu LH.  Ákveðið var að OH og MG kæmu með tillögur 

um verkskráningu starfsmanna.   

 

 

Fleira ekki fært til bókar 

Fundarritari: Oddur Hafsteinsson/Oddrún Ýr Sigurðardóttir 


