2. Fundur Special Olympics nefndar, 2002,
haldinn þriðjudaginn 5. mars kl. 20.00,
í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal

Mætt; SÁL, ÞÁH, ÓÓ, starfsmaður ÍF, AKV
KS boðaði forföll
Dagskrá;

1.

a)

PRE GAMES, Írlandi 2002

Undirbúningur – hlutverk fararstjóra / þjálfara

•

Búnaður lyftingamanna

AKV upplýsti að umræður hefðu farið fram vegna lyftingabúnaðar. Sendar voru fyrirspurnir
til Írlands í samráði við Arnar Jónsson, þjálfara. Málið er í vinnslu.

•

Fatnaður keppenda – Framlag ÍF –

‘OÓ var falið að kanna kaup á utanyfirgalla fyrir hópinn. Ákveðið að ÍF legði fram galla og
boli.

•

Æfingabúðir í boccia, Laugarvatni

AKV upplýsti fundarmenn um að æfingabúðir fyrir þátttakendur á NM og HM í boccia verða
á Laugarvatni 20.-21. apríl. Rætt um hvort bjóða ætti þátttakendum í boccia, í Írlandi að taka
þátt í æfingabúðunum á eigin kostnað. Samþykkt.

•

Fundur með þátttakendum – tímasetning -

Ákveðið að halda fund um miðjan maí

b)
•

Móttaka gesta, 4. – 7. apríl

Verkaskipting nefndarfólks
Akv óskaði eftir aðstoð nefndarmanna varðandi
móttöku á gestum frá Írlandi 4. – 7. apríl. Tekið vel
í málið.

•

Dagskrá heimsóknar

AKV gerir uppkast að dagskrá og sendir
nefnarmönnum

c)

“Charity ball” 17. maí
•

Staðfesta ákvörðun

Ákveðið að kanna möguleika SÁL á að vera á
staðnum í tengslum við ferð hans til London, 21.
maí.

2.

Alþjóðaleikar, Írlandi 2003

a)

Heiðursgestir

Staðfesta lista

AKV lagði fram hugmyndir að gestalista. Nefndarmenn
staðfestu að senda skyldi nöfn eftirtalinna; SÁL, Ellert B.
Shram, Tómas Ingi Olreich, Jón Kristjánsson, Valur
Valsson. Auk þess Þorsteinn Pálsson, ef hann fær ekki beint
boð frá Írlandi, það verður kannað.

b)

Undirbúningur
*

*

Óska tilnefninga

*

Fyrir 10. maí 2002

Staðfesta tilnefningar

*

Tímasetja ferli

Fyrir 1 júní 2002

Staðfesta þjálfara/fararstjóra Fyrir 1. október 2002
*
*

3.

Staðfesta búningapöntun Fyrir 1. nóvember 2002
Kynning / önnur atriði

Ákvörðun á næsta fundi

Samstarfsverkefni í skólum “ Get into it”
AKV kynnti verkefnið og sagðist hafa fengið jákvæð
viðbrögð frá þeim sem hafa fengið verkefnið. Skólar
sem valdir voru eru Grunnskóli Siglufjarðar og
Setbergsskóli, Hafnarfirði

4.

Fundir framundan;
EECL 24. – 26. júní
fundinum

AKV tekur þátt í

HOD fundur 11. – 15. júlí, Dublin, beðið nánari upplýs.
Fundur Brussel, Nóvember

5.

Bréf;
Update febrúar, sent í email

Námskeið SOEE Seminar sent í email
Styrkur frá Johan Gruyff fund v/ fótboltaviku SO

7.

Önnur mál

AKV kynnt verkefni sem löndunum er boðið að taka
þátt í en það er listaverkasýning í tengslum við
alþjóðaleikana 2003. Skila þarf inn verkum í júlí 2002 á
HOD ráðstefnu í Dublin

Fundarritari; AKV

