
Fundur stjórnar 4.mars 2020 

 

Mættir fulltrúar:  Haraldur Haralds, Jónas Kristinsson, Sigurður Pálsson, Victor Olsen, Sveinbjörn 
Másson, Sævar Péturs, Helgi Aðalsteinsson og Birgir Jóhannsson. 

Forföll:    

 

Fyrir var tekið:  

1. Verkskipting stjórnar ÍTF 
Stjórnin ákvað hver voru helstu verkefni ÍTF á komandi tímabili og skipti stjórnin sér niður 
á verkefni eftir áhugasviði og þekkingu. Birgir er svo starfsmaður allra hópa/nefnda. 
Haraldur var skipaður prókúruhafi ÍTF en Jónas Gestur hafði gengt því hlutverki. 

a. Sjónvarps og markaðsmál – Jónas, Haraldur og Diddi 
b. Trygginga og samningamál leikmanna – Sævar, Victor, Helgi og Sveinbjörn 
c. Fjármál félaga – Diddi, Helgi, Sveinbjörn 
d. Heimasíða, innri markaðsmál, samfélagsmiðlar – Victor, Sævar 
e. Mótafyrirkomulag – Jónas, Halli, Diddi, Sævar 

Kallað verður eftir tilnefningum frá aðildarfélögum þegar nefndirnar hafa fundað og 
komið verkefnunum af stað. Samhliða þessu mun stjórnin auka samtalið á milli félaga. 
ÍTF mun senda fundargerðir á aðildarfélögin og birta á okkar samfélagsmiðlum. 

2. Sjónvarpsréttur á 1. deild 
Hafa samband við aðildarfélög í 1. deildinni sem fyrst og ræða komandi tímabil. Ljóst að 
það er stórt verkefni að fá inn nýjan styrktaraðila að deildinni. Athuga hvort 
sjónvarpsstöðvar séu tilbúnar að „kaupa“ réttinn og hugsa þetta meira út frá sýnileika 
fyrir félögin í deildinni frekar en að koma inn með pening í verðlaunafé. Kanna hver 
heildar markaðskostnaður var hjá Inkasso. Vinnuhópurinn mun skoða þetta nánar á 
komandi dögum en málið er í forgangi. Beðið er eftir svörum frá tveimur fyrirtækjum 
sem lýstu yfir áhuga á deildinni. 

3. Samstarf ÖES, ÍTF og KSÍ 
Haraldur og Brigir munu funda með KSÍ og skoða framhalidð. Hvernig viljum við sjá 
framhaldið og hvert er hlutverk Ölgerðarinnar í þessu samstarfi. Hlutverkin þurfa að vera 
skýr sem og ábyrgðin. 

4. Fulltrúar ÍTF í nefndum KSÍ 
KSÍ mun kalla eftir tilnefningum ÍTF í nefndir og mun þá stjórn ÍTF taka við boltanum. Það 
er mat SKP að stjórnarmenn ÍTF eigi ekki að sitja í landsliðsnefndum heldur einbeita sér að 
málefnum ÍTF það sem lítur að mótafyrirkomulagi, samningamálum, tryggingamálum og 
laganefndum. 

5. Rafíþróttir / tölvuleikir innan KSÍ 



Haraldur mun skrifa upp bréf sem verður tekið til umræðu innan stjórnar ÍTF og óskað eftir 
frekari svörum á þessu verkefni KSÍ. 

6. Önnur mál 
a. Stubbur – verkefnið gengur vel og er verið að leggja lokahöndina á KSÍ kortin í 

appið. Þá verður hafist handa við að koma inn árskortum félaga. Við munum 
halda góða kynningu fyrir aðildarfélögin þegar nær dregur móti um möguleikana 
sem appið býður okkur upp á. Ölgerðin mun aðstoða ÍTF við að markaðssetja 
appið fyrir stuðningsmenn. 

b. Skýrsla unnin af Deloitte kynnt stjórn sem mun taka málið lengra í sínum vinnuhópum. 
c. Covida vírus. Stjórn ÍTF fylgist náið með framvindur mála í samstarfi við KSÍ. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:00. 


