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9. stjórnarfundur LH  
14. apríl 2021 kl. 15.00  

Fjarfundur 
 

Mætt: Guðni Halldórsson, Stefán Logi Haraldsson, Hákon Hákonarson, Gréta V. Guðmundsdóttir, Sóley 
Margeirsdóttir úr aðalstjórn, Aníta Aradóttir, Lilja Björk Reynisdóttir, Einar Gíslason og Ómar Ingi 
Ómarsson úr varastjórn.  
 
Fjarverandi: Siguroddur Pétursson og Eggert Hjartarson úr aðalstjórn og Ingimar Baldvinsson úr 
varastjórn. 
Einnig mætt: Hjörný Snorradóttir 
Fundargerð ritar: Berglind Karlsdóttir 
 
Formaður setur fund og felur varaformanni að stýra fundi. 

 
1.  Samþykkt fundargerðar 8. fundar 
 
2.  Framboð til framkvæmdastjórnar ÍSÍ 
 Rætt hefur verið við Lárus Ástmar Hannesson fyrrv. formann LH og er hann að íhuga að gefa kost 

á sér. 
 Afgreiðsla: Samþykkt að skora á Lárus að bjóða sig fram til framkvæmdarstjórnar ÍSÍ f.h. LH. 
 
Hjörný Snorradóttir kemur inn á fund. 
 
3.  Íslandsmót í gæðingakeppni – erindi frá GDLH 
 Stjórn GDLH fer þess á leit við LH að unnið verði að því af hálfu LH að formgera Íslandsmót í GK 

þar sem krýndur er Íslandsmeistari í hverjum flokki og mótinu verði úthlutað til félaga líkt og gert 
er í íþróttakeppni, til eflingar gæðingakeppni og nýliðunar innan hestamennskunnar.   
Afgreiðsla: Vísað til keppnisnefndar LH til efnislegar umfjöllunar, nefndin skili áliti um málið til 
stjórnar. 

 
4.  Samningur um Íslandsmót - drög 
 Fyrir liggja drög að samningi við mótshaldara Íslandsmóts 2021. 
 Afgreiðsla: Stefáni Loga, Hákoni, Guðna og Hjörný falið að ganga frá samningi við mótshaldara.  
  
5. Samningur við Alendis  
 Fyrir liggur samningur við Alendis um streymi frá viðburðum LH. 

Afgreiðsla: Guðna, Einari, Hákoni og framkvæmdastjóra falið að boða Alendis á fund og ræða 
samnininginn. 

 
6.  Stuðningur sveitarfélaga við hestamannafélög og rekstur reiðhalla – erindi frá Þórarni 

Eymundssyni  
 Þórarinn leggur til að LH taki saman upplýsingar um stuðning sveitarfélaga við 

hestamannafélögin, hvort reiðhallir hestamannafélaga séu skilgreindar sem íþróttamannvirki, 
hvernig sveitarfélögin styðji við rekstur reiðhalla og félögin sjálf og hvort jafnræði sé á milli 
íþróttagreina hvað varðar stuðning sveitarfélaga miðað við fjölda iðkenda í hverri grein. 
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 Afgreiðsla: Skrifstofu ásamt Grétu og Hákoni falið að útbúa spurningalista til að senda á 

hestamannafélög og leita upplýsinga um hvaða stuðning félögin eru að fá hjá sínu sveitarfélagi. 
Einnig að leita eftir upplýsingum frá sveitarfélögum hvað þau setja mikla styrki í aðra 
íþróttastarfsemi.  

 
7.  Staða í nefndum 
 Staða verkefna í nefndum rædd.  
 
8.  Áætlun fyrir Skógarhóla 2021  
  Frestað til næsta fundar.  

 
9. Önnur mál 
 

a. Farandbikarar fyrir Íslandsmót 
Endurnýja þarf flesta farandbikara á Íslandsmóti. Finna þarf einstaklinga eða fyrirtæki til að 
gefa verðlaun sem verða merkt þeim. Skrifstofu falið að athuga kostnað við veglega bikara 
og koma máliu í ferli. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Fundi slitið kl. 16.48 
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