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3. stjórnarfundur LH 
11. janúar 2019 kl. 15:00 Íþróttamiðstöðinni Laugardal 

Mættir: Lárus Ástmar Hannesson, Sóley Margeirsdóttir, Ólafur Þórisson, Ágúst Hafsteinsson, Stefán Logi Haraldsson og Eggert 
Hjartarson úr aðalstjórn og Siguroddur Pétursson og Þórdís Arnardóttir úr varastjórn  Fjarverandi:  Oddrún Ýr Sigurðardóttir úr 

aðalstjórn og Ómar Ingi Ómarsson, Lilja Björk Reynisdóttir og Rósa Birna Þorvaldsdóttir úr varastjórn. 

 

1. Formaður setti fundinn og tók fundarstjórn 
 

2. Starfsmannamál (LÁH) 
Lárus kynnti nýjan starfsmann á skrifstofu Berglindi Karlsdóttir og fór yfir ráðningaferlið. Auglýst 
var eftir starfsmanni í afreksmál LH 50% og almenn skrifstofustörf 50%. Tíu umsóknir bárust og 
fimm umsækjendur voru teknir í viðtöl. Berglind hefur störf fimmtudaginn 17. janúar og býður 
stjórn hana velkomna til starfa. 
 

3. FEIF þingið (LÁH, HS) 
Framkvæmdastjóri kynnti fyrirkomulag varðandi FEIF þingið. Karen Woodrow formaður 
æskulýðsnefndar LH fer einnig á þingið en hefð er fyrir því að formenn bæði æskulýðsnefnda og 
keppnisnefnda aðildarfélaga FEIF taki þátt í þinginu. LH fékk styrk frá framkvæmdasjóði ÍSÍ fyrir 
flugi formanns, varaformanns og gjaldkera. LH greiðir flug fyrir framkvæmdastjóra og formann 
æskulýðsnefndar. LH greiðir ráðstefnu- og hótelkostnað þessara fimm fulltrúa. Fundað verður 
sérstaklega fyrir þingið þar sem farið verður yfir hvernig atkvæði LH verði greidd á þinginu. 
 

4. Skipting á eignarhaldi hluts BÍ í LM ehf. (LÁH) 
BÍ hefur eftirlátið FHB sinn hlut í LM sem er 33% eignarhlutar og hefur FHB tilnefnt Svein 
Steinarsson sem stjórnarmann í LM í stað Gunnars Kristins Eiríkssonar sem var stjórnarmaður BÍ í 
félagingu.  Rætt var um fyrirkomulag stjórnar LM ehf. og bent á að það þurfi að halda aðalfund 
til þess að ganga frá staðfestingu á stjórnarmönnum og breytingu á eignarhaldi.  Stjórn LH styður 
Lárus Ástmar Hannesson og Ólaf Þórisson til að sitja áfram í stjórn LM ehf. sem og nýjan 
stjórnarmann FHB Svein Steinarson. Ágúst Hafsteinsson var tilnefndur varamaður í stjórn LM 
ehf. í stað Jónu Dísar Bragadóttur. 
 

5. Heimasíða Landsmóts (LÁH) 
LM ehf. hefur ákveðið að uppfæra heimasíðu LM og tekið tilboði frá Stefnu í það verkefni. 
 

6. Afreksmál (Afrekssjóður ÍSÍ / afreksstefna LH) (HS, SLH)  
Stjórnarmönnum kynnt staða LH innan afrekssjóðs ÍSÍ. ÍSÍ sendi LH bréf í haust þar sem tilkynnt 
var að sambandið hefið verið fært úr B-flokki í C-flokk sem þróunarsamband í afreksmálum 
(viðhengi 1). Kallað var eftir fundi með formanni ÍSÍ og afrekssjóði í kjölfarið þar sem Lárus 
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Ástmar Hannesson formaður, Stefán Logi Haraldsson aðalstjórnarmaður, Kristinn Skúlason 
formaður landsliðsnefndar, Guðni Halldórsson landsliðsnefndarmaður og Hjörný Snorradóttir 
framkvæmdastjóri mótmæltu þessari tilfærslu. Ljóst er að uppfæra þarf afreksstefnu LH  sem 
verður lögð fyrir stjórn fljótlega. Þessi tilfærsla hvatti landsliðsnefnd til að skoða hvernig hægt 
væri að standa betur að afreksmálum og styðja betur við landsliðsknapa. Landsliðsnefnd lagði 
því fyrir stjórn tvær tillögur um breytt fyrirkomulag á landsliði Íslands í hestamennsku. Rætt var 
um tillögurnar þar til fundi var frestað vegna nefndarkvölds LH sem átti að hefjast kl 17:00.  
 
Fundi var framhaldið eftir vel heppnað nefndarkvöld þar sem tillögurnar voru teknar til 
afgreiðslu. 
 
Tillaga 1. borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum. 
Tillaga 2. borin upp til atkvæða og samþykkt með áorðnum breytingum.  
Tillögurnar verða kynntar af landsliðsnefnd á næstu vikum og birtar eftir það sem fylgiskjöl 
þessarar fundargerðar. 
 

Engin önnur mál tekin fyrir, fundi slitið um 20:30 
Fundargerð ritaði Hjörný Snorradóttir 

Reykjavík 11. janúar 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


