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Skýrsla stjórnar 2019 

Á árinu 2019 hófum við störf eftir gott jólafrí áfram undir stjórn Filip og Filip.  

Í febrúar kostuðu við æfingarbúðir hér sem þeir Ingi Þór og Jacky skipulögðu og stjórnuðu. 
Við buðum krökkum af Austurlandi til okkar, helgin tókst í alla staði mjög vel. Í samvinnu við Inga 
Þór var einnig boðið var uppá skriðsundsnámskeið fyrir 18 og eldri. Sunddeildin bauð síðan öllum 
deildum Sindra uppá fyrirlestur um djúpvatnshlaup til þolþjálfunar fyrir allar íþróttargreinar og var 
fyrirlesturinn haldinn í Heklu. 

Í mars fór Afrekshópurinn á Fjölnismótið í Reykjavik í og stóðu þau sig vel mjög vel. 
Innanfélagsmótið okkar var að venju um páska og fengu allir páskaegg að móti loknu. 

Hennýjarmótið var haldið á Eskifirði í maí og fórum við með breiðan aldur þangað, það 
var mikil keppni og stóðu börnin sig öll mjög vel. Við komum heim með 2 stigabikara bæði í stelpna 
og drengja flokki, ásamt að vinna allar boðsundsgreinar og fjörsundið hjá eldri krökkunum. 
Afrekshópurinn okkar tók til sín flest Gull og Silfurverlaun mótsins og yngri krakkarnir fengu 
þáttökuverlaun. 

Afrekshópurinn fór svo á AMÍ í Reykjanesbæ og stóðu sig glæsilega. Þar gerðu þau sér 
lítið fyrir og syntu undir AMÍ lágmarki fyrir 14-16 ára þá enn þá að keppa í 13.ára flokki. 

Í sumar vorum við með forskólasund fyrir 4ra og 5 ára börn það að vel sótt. Ekkert sumarfrí 
var þetta sumarið hjá okkar börnum því bæði höfðum við þjálfara og einnig voru allir að æfa sig 
fyrir Unglingalandsmótið. 

Landsmótshelgin kom og sunddeildin var öflug í sjálfboðaliðastarfi bæði fyrir og á meðan 
sundkeppnin fór fram og einnig á sjoppuvöktum yfir helgina. Sundið var vel sótt og hörð keppni 
sem fram fór þar enda komu allri til að vinna. Forsetinn kom til okkar og veitti öll verlaun í sundinu. 

Um haustið lagði svo afrekshópurinn af stað til Prag í æfingarbúðir. Þeir félagar Filip og 
Filip tóku á móti hópnum og voru þau þar í vikutíma. Þetta voru stífar æfingar daglega ásamt 
menningarferðum um borgina undir leiðsögn þeirra félaga. Gaman var fyrir þau að sjá og skoða sig 
um í heimalandinu þeirra. 

Nýr þjálfari Agnar Jökull var ráðinn til okkar í haust. Æfingar voru settar af stað eftir að 
Agnar Jökull lauk sundvarðarréttindum og sérgreinahluta hjá SSÍ. Hann vinnur núna að þjálfarastigi 
1 hjá ÍSÍ. Austurlandmót UÍA var haldið hjá Þrótti Neskaupstað þetta árið á sunnudegi í október að 
undaförnum æfingabúðum sem Ingi Þór stjórnaði. Haldið var um haustið í Hafnafjörðinn í 
Ásvallarlaugina með Afrekshópinn að keppa á Extramótinu í 50m laug og til Reykjavikur á 
Fjölnismótið í Laugardaglaug einnig 50m mót. Á þessum mótum náðu þau að innsigla nokkur 
lágmörk fyrir AMÍ núna í sumar. 

Lokuðum við síðan árinu með fatasundi síðan var haldið í Hekluhúsið okkar til að borða 
pizzu og horfa á mynd. Agnar Jökull veitti þeim viðkenningarskjal fyrir góðan vetur í lokinn. 
Jólakortakassinn var setur upp og kortunum komið til skila í samstarfi við Frjálsíþróttadeildina. 
Dósasöfnun er einnig föst fjáröflun hjá deildinni. Í dag eru um 20 að æfa og hefur fjölgað frá fyrra 
ári en fæst voru þau 12.  

Erla Berglind Antonsdóttir formaður. 

Jónína Björk Guðjónsdóttir ritari 

Gunnhildur Imsland gjaldkeri. 
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Rekstrarreikningur ársins 2019  
       

       

  Skýr. 2019  2018  

 Rekstrartekjur      

 Framlög og styrkir      

 Hótel Höfn....................................  70.000 kr.  70.000 kr.  
 ÍSÍ..................................................  18.476 kr.  0 kr.  
 Landsmótssjoppan.......................  166.666 kr.  0 kr.  
 Landsbankastyrkur.......................  80.000 kr.  80.000 kr.  
 Lottótekjur....................................  240.373 kr.  163.854 kr.  
 Samtals  575.515 kr.   313.854 kr.  
 Æfingagjöld         
 Æfingagjöld.................................... 1. 1.145.401 kr.  792.547 kr.  
 Frístundastyrkur............................. 1. 0 kr.  680.000 kr.  
 Samtals  1.145.401 kr.   1.472.547 kr.  
 Fjáraflanir      

 Dyravarsla.....................................  0 kr.  25.000 kr.  
 Kjarna fjáraflanir............................  0 kr.  44.813 kr.  
 Aðrar fjáraflanir............................. 2. 175.664 kr.  167.760 kr.  
 Samtals  175.664 kr.   237.573 kr.  
 Aðrar tekjur      

 Seldar sundhettur...........................  6.000 kr.  2.000 kr.  
 Auglýsingatekjur.............................  354.073 kr.  0 kr.  
 Tekjur af æfingabúðum..................  98.000 kr.  0 kr.  
 Innkoma pitsakvöld/æfingabúðir...  0 kr.  70.000 kr.  
 Samtals  458.073 kr.   72.000 kr.  
       

 Samtals Rekstrartekjur  2.354.653 kr.   2.095.974 kr.  
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 Rekstrargjöld      

 Laun og verktakagr......................... 3. 1.441.688 kr.  1.516.036 kr.  
 Þjónustu og leyfisgjöld SSÍ..............  252.433 kr.  160.235 kr.  
 Ferðakostnaður..............................  162.113 kr.  0 kr.  
 Æfingabúðir....................................  115.198 kr.  0 kr.  
 Þátttökugjöld í mótum...................  112.590 kr.  253.197 kr.  
 Kostnaður við viðburði...................  75.832 kr.  0 kr.  
 Þjálfarabúðir..................................  63.900 kr.  0 kr.  
 Innkaup áhöld og tæki...................  31.990 kr.  2.899 kr.  
 Hópefli ..........................................  0 kr.  74.080 kr.  
 Fyrirlestur......................................  0 kr.  50.000 kr.  
 Fatnaður þjálfara...........................  0 kr.  8.085 kr.  
 Lokahóf/ sundgleði........................  0 kr.  12.700 kr.  
 Banka og fjármagnskostnaður.......  0 kr.  477 kr.  
 Annar kostnaður............................  0 kr.  20.080 kr.  
 Samtals  2.255.744 kr.   2.097.789 kr.  
          
 Samtals Rekstrargjöld  2.255.744 kr.   2.097.789 kr.  

       

 Rekstarhagnaður (-tap)  98.909 kr.   -1.815 kr.  

       

 Fjármagnsliðir      

 Vaxtatekjur....................................  26.999 kr.  20.944 kr.  
 Vaxtagjöld.....................................  1.119 kr.  0 kr.  
 Fjármagnsskattur............................  5.940 kr.  5.451 kr.  
 Samtals  19.940 kr.   15.493 kr.  
       

 Hagnaður (-tap) ársins  118.849 kr.   13.678 kr.  
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Efnahagsreikningur ársins 2019  
  Skýr. 2019  2018  

 Eignir      

       

 Fastafjármunir      

 9. tímtökuklukkur...........................  59.669 kr.  59.669 kr.  
 Aðrar eignir sundhettur...................  36.753 kr.  48.213 kr.  
 Samtals  96.422 kr.   107.882 kr.  

       

 Veltufjármunir      

 Aðrir veltufjármunir........................  61.360 kr.  61.360 kr.  
       

 Innistæður á bankareikningum......... 4. 1.711.250 kr.  1.580.941 kr.  
 Samtals  1.772.610 kr.   1.642.301 kr.  

       

 Eignir samtals  1.869.032 kr.   1.750.183 kr.  

       

 Eigið fé og skuldir      

       

 Skammtímaskuldir      

 Aðrar skammtímaskuldir.................  0 kr.  0 kr.  
 Samtals  0 kr.   0 kr.  
       

 Eigið fé      

 Eigið fé í upphafi árs.......................  1.750.183 kr.  1.736.505 kr.  
 Rekstrarafgangur/halli ...................  118.849 kr.  13.678 kr.  
 Eigið fé í lok árs  1.869.032 kr.   1.750.183 kr.  
       

       

 Eigið fé og skuldir samtals  1.869.032 kr.   1.750.183 kr.  
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Skýringar ársins 2019     

      
1. Textaskýringar     

 Æfingagjöld og frístundastyrkur sameinaðar     
      
2. Fjáraflanir  2019 2018  

 Jólakort...........................................  17.827 kr. 0 kr.  

 Dósasöfnun (Ganga í hús)..................  175.664 kr. 167.232 kr.  
  Samtals: 175.664 kr. 167.232 kr.  
      
3. Laun og verktakagr.  2019 2018  

 Laun................................................ * 1.275.000 kr. 1.074.417 kr. 
 

 Launatengd gjöld.............................. * 166.688 kr. 441.619 kr.  
 Verktakagreiðslur.............................  0 kr. 0 kr.  
  Samtals: 1.441.688 kr. 1.516.036 kr.  
 *Laun og Launat.gj. sameinað 2019     

      
4. Innistæður á bankareikningum  2019 2018  

 Tékkareikningur.............................  699.902 kr. 583.280 kr.  
 Vaxtareikningur.............................  1.011.348 kr. 997.661 kr.  
  Samtals: 1.711.250 kr. 1.580.941 kr.  
      

 


