Fundarfrágreiðing til HSF-limafund leygardagin 19. juni 2021
Luttakandi: Gunn Ellefsen, Jógvan Emil Nielsen, Oyvindur Brimnes, Djóni Højgaard, Andrea Heinriksdóttir og Birgir
Kass, fyri Starvsnevndina. Ári Rouch, Hallur Danielsen og Mark Lausen-Marcher fyri umsitingina. Aage Arnoldsson fyri
Tjaldur. Eli Thorsteinsson fyri Kyndil. Súna Mørk, Barbara Høj og Elsa Reinert fyri Neistan. Rúni Rasmussen fyri StÍF.
Anna Kristian Samson og Una Váðklett fyri Stjørnuna. Hans Andreas Dahl fyri EB. Sonja F, Mørkøre, Emy Sólvitsdóttir
og Eyðun Joensen fyri H71. Bogi Mortensen frá VB. Anja Weyhe fyri KÍF. Magnus Debess Madsen fyri VÍF. Ikki
umboðaði: Team Klaksvík, ÍA og SÍF/Søljan.

1.0 Uppskot til skipan til útgjald av dómarasamsýning fyri fremstu deildirnar
Ári Rouch legði uppskotið fram og greiddi frá leistinum. Uppskotið er komið í lag fyri at tryggja, at
ítróttasamsýningin til dómararnar verður útgoldin í trá við galdandi lóg hesum viðvíkjandi. Umsitingin hjá
HSF kemur at krevja feløgunum eftir dómaragjaldi tríggjar ferðir í leypi av kappingarárinum. Fyri fyrru
leikhálvu í oktober, seinnu í januar og fyri steypakappingina og endaspælið í apríl. HSF syrgir fyri útgjaldi til
dómararnar ultimo nov., feb., og mai.
1.1 Niðurstøða
Feløgini samtyktu leistin.
2.0 Uppskot til broyting av dómarasamsýning fyri dystir í fremstu kvinnu- og mansdeildini
Ári Rouch, skrivari hjá Dómaranevndini, legði uppskotið fram, har samsýningin verður hækkað frá 800 til
900 kr + eftirløn. Eftirløn verður útgoldin smb. kunngerð nr. 60 frá 5. Mai 2021 um rindan av eftirløn og
eftirlønarskatt.
2.1 Niðurstøða:
Uppskotið var samtykt.
3.0 Uppskot til leiðreglur viðvíkjandi A, B, C, D-frámerki í fremstu deildunum
Ári Rouch, skrivari hjá Dómaranevndini, legði uppskotið fram. Til dystir í fremstu deildunum, skulu officials
bera sjónligt frámerki við bókstavunum A, B, C, ella D. Hetta kann vera sum spjaldur um hálsin ella prent á
klæðum. Frámerkini skulu vera týðulig og sjónlig og í minsta lagi 10 cm høg.
3.1 Niðurstøða:
Uppskotið var samtykt.
4.0 Broyting av kappingarreglu 5.21
Ári Rouch, skrivari hjá Aganevndini, legði uppskotið fram. Aganevndini hevur leingi havt eitt ynski um, at
video kann nýtast í viðgerð av agamálum. Tá allir dystir nú verða tiknir upp og vístir á live.hsf.fo verður
skotið upp, at kappingarregla 5.21 verður broytt soleiðis:
Núverandi regla:
5.21 Videoupptøkur kunnu einans nýtast í harðskapsmálum. Avgerðir grundaðar á videoupptøkur kunnu tó
aldri hava fylgjur fyri dystarúrslit.
Uppskot til broyting:
5.21 Aganevndin og Dómsnevndin kunnu av sínum eintingum, biðja um at fáa til vega videoupptøkur til brúk
í málsviðgerð
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4.1 Niðurstøða:
Uppskotið var samtykt.

Fundarskrivari:
Ári Rouch
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