
Stjórnarfundur KAÍ 8.3.2022 kl. 12 á skrifstofu KAÍ, Íþróttamiðstöðinni. 

Mættir: Reinharð, María, Hafþór, Elías Snorra, Katrín og á Zoom: Elías Guðna, Rut og Sigþór. 

 

1) Stjórnin skiptir með sér verkum: 

Reinharð Reinharðsson – Formaður 

Elías Guðni Guðnason – Vara-formaður 

María Jensen – Gjaldkeri 

Hafþór Sæmundsson – meðstjórnandi 

Sigþór Samúelsson - meðstjórnandi  

 

2) Samþykkir og tillögur frá 35. Karateþingi. 

a) Tillaga um að halda 1-2 Bikarmót á árinu 2022. Útnefna bikarmeistara í öllum flokkum og einnig 

sameiginlega. 

Formaður leggur til að haldið verði eitt Bikarmót á haustmánuðum og veittir verði eignabikarar fyrir 

verðlaunasæti í öllum flokkum og áfram verði útnefndur Bikarmeistari karla og kvenna að samanlögðum 

stigum í báðum flokkum. Einnig lagt til að hækka keppnisaldurinn í 18 ár í kumite þar sem einungis er 

keppt í opnum flokki en ekki í þyngarflokkum sem er skilyrði fyrir keppni 16-17 ára á Íslandsmótum. 

Stjórnin samþykkti að leggja til breytta reglugerð um Bikarmót á formannfundi í maí. 

b) Samþykkt var að koma á milliþinganefnd um endurskoðun á lögum KAÍ fyrir næsta Karateþing. Óskað 

verður eftir að ÍSÍ tilnefni fulltrúa í nefndina. Reinharð gaf kosta á sér í nefndina fyrir hönd stjórnar KAÍ 

en óskað verður eftir tilnefningum frá félögunum á löglærðum einstaklingi í nefndina á formannafundi í 

maí. 

c) Afreksstefna KAÍ 2022-2025 var samþykkt með breytinum á karateþingi. Uppfærð afreksstefna er 

komin á vef KAÍ. 

d) Fjárhagsáætlun KAÍ 2022 var samþykkt án breytinga. Hún var send út með seinna þingboði. 

 

3) Formannafundur KAÍ með nýrri stjórn og fulltrúum karatefélaga og -deilda. 6 karatefélög áttu fulltrúa 

á fundinum. Sigþór fór yfir helstu mál sem komu fram á fundinum. Má þar nefna að auka sýnileika á 

samfélagsmiðlum með því að láta þá í auknum mæli í hendur yngri iðkenda og keppenda. Stefnt verði á 

að halda fjörkálfamót í kata og kumite með auknu samstarfi félaganna. Haldnir verði minnst 2 

formannafundir með stjórn KAí á ári. Fulltrúar lýstu yfir áhyggjum sínum að brottfalli eftir covid árin og 

ræddu sín á milli hvernig væri hægt að auka nýliðun. Réttast væri að skiptas á upplýsingum um hvað 

væri að gang og hvað ekki. 

 



4) Landsliðsmál.  

Einn meðlimur Landsliðsnefndar dró sig út úr starfinu fyrir karateþing. Hafþór stakk upp á að Halldór 

Stefánsson kæmi inn í laust sæti í nefndinni. Allir stjórnarmenn voru sammála um að það gengi ekki að 

sinni þar sem hann er faðir þriggja iðkenda í landsliðshópunum. Lagt var til að leita til Svönu Kötlu 

Þorsteinsdóttur um að koma í nefndina. Hún er nýlega hætt keppni á afreksstigi og öllum hnútum 

kunnug í keppnisferðum erlendis. 

Næstu verkefni eru Æfingabúðir í kumite með Sadik Sadik í Stokkhólmi 11.-14. Mars. Reinharð fer sem 

fararstjóri í ferðina. 

Þá er Opna Sænska meistaramótið í Kristianstad 9. apríl. 16 keppendur í kata og kumite eru skráðir til 

keppni og 3 þjálfarar og fararstjóri eru með í ferðinni.   

WKF Youth League í Limasol, Kýpur er í enda apríl. Ekki er búið að velja keppendur í ferðina. 

Evrópumót fullorðinna er síðan í Tyrklandi síðustu helgina í maí. 3 keppendur hafa verið valdir í ferðina. 

Sadik Sadik fer sem þjálfari. Stefnt er á að keppendurnir fari til Stokkhólms helgina fyrir mótið til æfinga. 

 

5) Mótamál. 

Enn vantar fulltrúa frá nokkrum félögum í mótanefndina. Mæja ætlar að send áminningu á félögin.  Rétt 

er að ítreka að þau félög sem taka að sér að halda mót á vegum KAÍ þurfa að útvega starfsmenn við 

uppsetningu og frágang mótanna. 

Næstu mót eru  20. mars, ÍM í kata í Íþróttahúsi Hagaskóla og 2. og 3. apríl, ÍMU í kata og ÍMB í kata í 

Smáranum, Kópavogi. 

Enn er verið að leita að húsi undir 2. GrandPrix mót KAÍ 23. eða 24. apríl. 

 

6) Önnur mál. 

Lagt var til að auka gegnsæi í störfum stjórnar KAÍ með því að birta fundargerðir stjórnarfunda á 

heimasíðu KAÍ. Samþykkt. 

 

Fundaritari: Reinharð Reinharðsson 

 


