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Þinggerð 57. ársþings Glímusamband s Íslands 
Haldið í Reykjavík 6. mars 2021 

 

Dagskrá: 
 1. Þingsetning 

 2. Kosning starfsmanna þingsins 

 3. Kosning Kjörbréfanefndar 

 4. Kosning nefnda: 

  a) Fjárhagsnefnd 

  b) Laganefnd 

  c) Allsherjarnefnd 

 Nefndir þessar eru skipaðar þremur mönnum hver 

 5. Skýrsla stjórnar: 

  a) Formanns 

  b) Gjaldkeri flytur skýrslu um fjárhag sambandsins og leggur fram  

   endurskoðaða reikninga 

 6. Ávörp gesta 

 7. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

 8. Reikningar bornir upp til samþykktar 

 9. Lögð fram fjárhagsáætlun 

 10. Lagabreytingar 

 11. Lagðar fram tillögur og þær teknar til umræðu 

 

   - Þinghlé -    
 

 12. Nefndaálit, tillögur og atkvæðagreiðsla um þær 

 13. Heiðranir 

 14. Kosningar: 

  a) Formaður sambandsins 

  b) Fjórir aðalmenn og þrír til vara 

  c) Tveir skoðunarmenn reikninga og einn til vara 

  d) Fulltrúar á íþróttaþing 

  e) Þrír menn í Aganefnd og þrír til vara 

 15. Önnur mál 

 16.  Þingslit 

 

1. Þingsetning 
Svana Hrönn Jóhannsdóttir, formaður GLÍ, setti þingið kl. 16.00. Þingið var haldið í litlum 

sal í húsi ÍSÍ í Laugardal. Svana bauð fólk velkomið og gekk síðan beint til dagskrár. 

 

2. Kosning starfsmanna þingsins 
Svana Hrönn lagði til að þingforseti yrði Margrét Rún Rúnarsdóttir. Var það samþykkt með 

lófataki og tók hún þá við stjórn þingsins. Margrét Rún lagði til að Jón M. Ívarsson yrði 

þingritari sem einnig var samþykkt með lófataki og tók hann til starfa. 

 

3. Kosning Kjörbréfanefndar 
Margrét Rún lagði fram tillögu um Kjörbréfanefnd. Formaður Kjartan Lárusson og með 

honum Kristín Embla Guðjónsdóttir og Guðmundur Stefán Gunnarsson. Samþykkt. 
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4. Kosning nefnda 
Margrét Rún las upp tillögur stjórnar að skipun þingnefnda sem allar voru samþykktar: 

 

Fjárhagsnefnd 

Atli Sigmarsson formaður, Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir og Jana Lind Ellertsdóttir. 

 

Laganefnd 

Einar Eyþórsson formaður, Sigurjón Leifsson og Guðjón Magnússon. 

 

Allsherjarnefnd 

Ásmundur H. Ásmundsson formaður, Fanney Ösp Guðjónsdóttir og Eydís Mary Jónsdóttir. 

 

5. Skýrsla stjórnar 
Svana Hrönn Jóhannsdóttir, formaður GLÍ, fór yfir ársskýrslu sambandsins sem lá frammi 

prentuð á þinginu. Skýrslan var talsvert minni í sniðum en venjulega sem stafar af því að 

glímustarf lá að mestu niðri á síðasta ári vegna kórónuveirufaraldursins. Svana sagði að flestar 

myndir sem teknar voru á glímuviðburðum ársins hefðu verið notaðar í skýrsluna því þær 

voru svo fáar. Það tókst að halda tvö glímumót á árinu áður en öllu íþróttastarfi landsins var 

skellt í lás. Það voru Bikarglíman og Grunnskólamót HSK. Einnig tókst að halda meistaramót 

í backhold. Öðrum mótum varð að aflýsa, þar á meðal Íslandsglímunni og hefur það ekki gerst 

síðan á tímum fyrri heimsstyrjaldar.  

 Svana las upp ávarp formanns sem prentað var í ársskýrslunni og lýsti þar miklum 

vonbrigðum glímufólks með hversu allt glímustarf hefði lamast vegna kórónuveirunnar. Nú 

væri hins vegar að birta yfir og við færum því bjartsýn inn í árið 2021. „Ferðirnar, mótin, 

samveran og ný vinatengsl er það sem skilur eftir sig hjá yngstu iðkendunum. Við gerum þetta 

saman,“ sagði Svana Hrönn að lokum. 

 

Ásmundur Hálfdán Ásmundsson, gjaldkeri, flutti og skýrði reikninga sambandsins. 

Kostnaður við mótahald, ferðalög og fleira lækkaði mikið vegna kórónuveirunnar sem kom í 

veg fyrir stærsta hluta glímustarfsins. Sömuleiðis urðu tekjur minni vegna minni umsvifa. 

Hagnaður ársins var rúmar fjórar milljónir. Eigið fé í árslok nam 12.553.276 kr og 

fjárhagsstaða sambandsins er mjög góð.  

 

6. Ávörp gesta 
Hafsteinn Pálsson, stjórnarmaður ÍSÍ, flutti þinginu kveðju stjórnar. Hann sagði starf 

sambandsins hafa verið óhefðbundið á þessu ári veirunnar. Margir fundir voru haldnir á 

netinu. „Það sem gert var fór fram úr mínum vonum,“ sagði Hafsteinn og átti ekki von á 

öllum þeim styrkjum sem veittir voru af stjórnvöldum til íþróttahreyfingarinnar. Lottó gekk 

vel og hann vakti athygli þingheims á því að útbreiðslustyrkur sambandsins er einnig tekinn af 

lottófé. Hvatti fólk til að standa vörð um fyrirtækin sem mala okkur gull, Getspá og Getraunir. 

Hann lýsti þeirri von sinni að við gætum brátt farið að lifa okkar lífi eins og það var áður. 

Óskaði þinginu alls hins besta og það yrði gott glímuár framundan. 

 

Reynir A. Óskarsson, frá samtökunum Hurstwick og sérlegur áhugamaður um glímu, sögu 

hennar og þróun, flutti ávarp og sýndi glærur máli sínu til stuðnings. Hann er hluti af stórum 

alþjóðlegum hópi og hefur verið að rannsaka glímu mjög ítarlega síðustu tvö árin. Hann 

kvaðst hafa verið að kynna sér þróun glímunnar frá uppruna hennar til dagsins í dag. Hrósaði 

viðstöddu glímuáhugafólki fyrir sitt starf og taldi það réttnefnda kyndilbera glímunnar. 

 Hann sagði margt hafa komið á óvart, meðal annars það að þjóðaríþrótt Íslendinga 

væri ekki iðkuð í höfuðborginni. Annað að þegar flett er upp glímu á Internetinu birtast 
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margskonar furðusamtök frá útlöndum þar sem hvergi er minnst á Ísland. Hann taldi hægt að 

kynna glímuna miklu betur á erlendri grund og vill leggja sitt af mörkum til þess meðal annars 

innan Sameinuðu þjóðanna. Hann þakkaði fyrir að fá tækifæri til að kynna þessi sjónarmið á 

glímuþinginu. Hlaut hann gott lófatak þingfulltrúa og gesta.  

 

7. Álit Kjörbréfanefndar 
Kjartan Lárusson, sagði frá niðurstöðu Kjörbréfanefndar og sagði samstarfið í nefndinni 

hafa gengið vel. Sjö sambandsaðilar áttu rétt á að senda 11 fulltrúa á þingið. Af þeim voru sex 

aðilar mættir með samtals níu fulltrúa sem er það minnsta í áraraðir. Hins vegar voru óvenju 

margir gestir viðstaddir og alls voru 26 manns í þingsalnum.  

 

UDN átti rétt á að senda 1 fulltrúa á þingið og 1 var mættur: 

 1. Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir 

 

Umf.N átti rétt á að senda 2 fulltrúa á þingið og 2 voru mættir: 

 1. Eydís M. Jónsdóttir 

 2. Guðmundur Stefán Gunnarsson 

 

ÍBR átti rétt á að senda 1 fulltrúa á þingið og 1 var mættur ásamt þremur varamönnum: 

 1. Sigurjón Leifsson 

 v. Hörður Gunnarsson 

 v. Óttar Ottósson 

 v. Helgi Bjarnason 

 

HSK átti rétt á að senda 1 fulltrúa á þingið og 1 var mættur ásamt varamanni: 

 1. Jana Lind Ellertsdóttir 

 v. Kjartan Lárusson 

 

HSÞ átti rétt á að senda 2 fulltrúa á þingið og 1 var mættur: 

 1. Einar Eyþórsson 

 

UÍA átti rétt á að senda 3 fulltrúa á þingið og 3 voru mættir ásamt tveimur varamönnum: 

 1. Ásmundur H. Ásmundsson 

 2. Kristín Embla Guðjónsdóttir 

 3. Atli Már Sigmarsson 

 v. Fanney Ösp Guðjónsdóttir 

 v. Guðjón Magnússon 

 

Kjartan lagði til að kjörbréfin yrðu öll samþykkt og var það gert einróma. Aðrir sem voru 

viðstaddir þingið voru Svana Hrönn Jóhannsdóttir, Margrét Rún Rúnarsdóttir, Jón M. 

Ívarsson, Hafsteinn Pálsson, Reynir A. Óskarsson, Marín Laufey Davíðsdóttir, Heiðrún F. 

Pálsdóttir, Mariam Badawy, Rögnvaldur Ólafsson, Þorvaldur Þorsteinsson og Garðar 

Erlendsson. 

 

8.  Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 
Hörður Gunnarsson þakkaði góða skýrslu. Kom með ábendingu til gjaldkera að gera betri 

grein fyrir vaxtatekjum og vildi fá að vita í hvaða banka innistæður væru geymdar og á hvaða 

vöxtum. Svo gerði hann athugasemd við að aðeins tveir stjórnarmenn undirrituðu reikninga. 
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Ásmundur H. Ásmundsson gjaldkeri svaraði þessu og viðurkenndi að hann hefði líklega 

ekki verið nógu duglegur að millifæra fé inn á langtímareikning sambandsins. Tók 

athugasemdir Harðar til greina og kvaðst mundu gera betur næst.  

 Því næst voru reikningar bornir upp og samþykktir samhljóða. 

 

9. Lögð fram fjárhagsáætlun 
Ásmundur H. Ásmundsson lagði fram eftirfarandi fjárhagsáætlun: 

 

          Þingskjal 1 

57. GLÍMUÞING HALDIÐ Í REYKJAVÍK 6. mars 2021 
GLÍMUSAMBAND ÍSLANDS 

TILLAGA AÐ FJÁRHAGSÁÆTLUN 1/1 – 31/12 2021 

 

 2021 2021 

 GJÖLD TEKJUR 

Fjárveiting til glímukynninga  1.700.000 

Tekjur af Lottó  3.000.000 

Ríkisstyrkur - framlag til sérsambanda  3.000.000 

Íþr. og ólymp.samband. útbr.styrkur  2.000.000 

Styrkir  200.000 

Aðrar tekjur  100.000 

Laun (glímukynningar og fleira) 4.500.000  

Glímukynningar 2.000.000  

Erlendur ferðakostnaður 300.000  

Glímumót 900.000  

Ungmennaráð og ungmennabúðir 500.000  

Erlend samskipti 200.000  

Skrifstofukostnaður 500.000  

Tölvu- og tæknimál (heimasíða) 200.000  

Húsaleiga 450.000  

Ársskýrsla og þinghald 200.000  

Kaup á beltum, skóm og stökkum 150.000  

Ýmis kostnaður 100.000  

Samtals 10.000.000 10.000.000 

 

10. Lagðar fram lagabreytingar 
Engar lagabreytingar lágu fyrir þinginu. 

 

11. Lagðar fram tillögur og þær teknar til umræðu 
Engar tillögur lágu fyrir þinginu. 

 

12. Heiðranir 
Svana Hrönn Jóhannsdóttir sæmdi Guðjón Magnússon bronsmerki GLÍ. 

 

Þá kallaði hún upp Sigurjón Leifsson og tilkynnti að stjórn GLÍ hefði kjörið hann 

heiðursfélaga sambandsins.  
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 Sigurjón æfði og keppti í glímu um 15 ára skeið, var góður sýningarmaður og tók oft 

þátt í glímusýningum Ármanns í Árbæjarsafni. Hann fór við annan mann til Brest í Frakklandi 

1987 og sýndi þar glímu og var í sýningarhópi GLÍ sem sýndi á Íslendingadeginum í Kanada 

1975. Hann varð þrívegis Reykjavíkurmeistari og eitt sinn Íslandsmeistari í léttþyngdarflokki 

á sínum glímuferli. Var um tíma í stjórn glímudeildar Ármanns og stjórnarmaður GLÍ um um 

sjö ára skeið.  

 Hann hóf störf sem glímudómari 1975 og hefur lengi starfað að dómgæslu á vegum 

Glímudómarafélags Íslands. Hann var kosinn í stjórn GDÍ 1988 og var formaður félagsins 

1990-1994 en gekk þá úr stjórn. Hann kom aftur inn í stjórnina 2007 og hefur verið ritari og 

jafnframt varaformaður síðan. Hefur staðið fyrir námskeiðum fyrir verðandi glímudómara á 

þessu tímabili. Sigurjón hefur verið sæmdur gullmerki Glímusambands Íslands og 

Glímufélagsins Ármanns. 

 

Þá kallaði Svana upp Kjartan Lárusson og tilkynnti að stjórn GLÍ hefði kjörið hann 

heiðursfélaga sambandsins.  

 Kjartan er fjölhæfur íþróttamaður og varð Íslandsmeistari í blaki og héraðsmeistari og 

UMFÍ meistari í blaki og körfuknattleik áður en hann hóf að iðka glímu 1985. Kjartan hefur 

unnið til verðlauna á Íslandsglímu og á Íslandsmeistaramótum, einnig orðið Bikarmeistari 

GLÍ. Hann varð skjaldarhafi Skarphéðins tvö ár í röð, 1986 og 1987 og vann eitt sinn 

Fjórðungsglímu Suðurlands. 

 Kjartan varð fljótlega glímuþjálfari Umf. Laugdæla og hélt uppi öflugu glímustarfi á 

Laugarvatni af mikilli röggsemi þar sem hann kenndi miklum fjölda nemenda glímu sem 

sumir náðu frábærum árangri. Hann fór hringferð um landið sumarið 1992 ásamt Rögnvaldi 

Ólafssyni, þáverandi formanni GLÍ, þar sem þeir kynntu glímu fyrir 504 ungmennum á 44 

stöðum í tilefni af fyrsta Unglingalandsmóti UMFÍ. Hann starfaði að glímukynningum í 

grunnskólum á vegum GLÍ á árunum 1992 til 1996 og kynnti þjóðaríþróttina fyrir þúsundum 

ungmenna um land allt. 

 Kjartan sat í stjórn GLÍ sem varaformaður árin 1999 til 2001. Hann hlaut 

dómararéttindi 1992 og hefur látið til sín taka í dómaramálum og dómgæslu allar götur síðan. 

Hann settist í stjórn Glímudómarafélags Íslands 1999 og hefur verið formaður frá 2007. Hefur 

staðið fyrir tveimur dómaranámskeiðum. Kjartan hefur notið virðingar sem glímudómari og 

var kosinn „besti glímudómarinn,“ 7 sinnum af þeim 10 skiptum sem sú kosning fór fram.  

 Kjartan hefur hlotið margháttaðar viðurkenningar fyrir störf sín að glímu og 

félagsmálum. HSK veitti honum nafnbótina Öðlingur ársins 2016. Hann hefur hlotið 

gullmerki eftirfarandi samtaka: Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, Glímusambands 

Íslands, HSK og Umf. Laugdæla.  

 Svana afhenti þeim Sigurjóni og Kjartani blómvendi og skjöl þessu til staðfestingar. 

Viðstaddir fulltrúar og gestir stóðu á fætur og fögnuðu þeim Sigurjóni og Kjartani með 

lófataki. 

 

Margrét Rún þingforseti tilkynnti kl. 17.00 að nú yrði þinghlé í 15 mínútur. 

 

- Þinghlé -   
 

13. Nefndaálit, tillögur og atkvæðagreiðsla um þær 
Þing hófst að nýju kl. 17.26. Þá voru tekin fyrir álit nefnda. 

 

Ásmundur Hálfdán Ásmundsson, formaður Allsherjarnefndar sagði að nefndin hefði 

ákveðið að koma tveimur málum á dagskrá þingins. Í fyrsta lagi kom hann með tillögu til 

stjórnar um að breyta fyrirkomulagi á verðlaunum í glímumótum. Í stað þess að það söfnuðust 
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upp verðlaunapeningar og dollur hjá verðlaunahöfum væri upplagt að fá fyrirtæki til að 

styrkja sambandið með gagnlegri verðlaunum, einhverju sem kæmi fólki að notum. Erlendis 

er stundum búinn til verðlaunapottur, sagði Ásmundur. Þá er inngangseyri safnað saman og 

svo úthlutað til verðlaunahafa.  

Eydís M. Jónsdóttir kom fram með síðari tillöguna sem einnig var beint til stjórnar. Hún 

sagði að brögð væru að því að erlendir aðilar, sumir nokkuð vafasamir, væru að tengja sig við 

nafnið glíma. Hún sagði að tímabært væri að GLÍ myndi leitast við að fá einkaleyfi á 

vörumerkinu glíma og réttast væri að snúa sér til Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands 

til að fá þessu framgengt.  

 

Guðjón Magnússon lét vita af því að frá Laganefnd kæmi engin tillaga. 

 

Atli Már Sigmarsson, formaður Fjárhagsnefndar, sagði menn nú renna blint í sjóinn vegna 

covid. Því vildi nefndarfólk halda Fjárhagsáætlun óbreyttri og leggja hana fram til 

samþykktar. 

 

Kjartan Lárusson nefndi að einn gjaldaliður fjárhagsáætlunar væri húsaleiga. Í ljósi breyttra 

aðstæðna á nýju ári lagði hann til að sá liður yrði hækkaður um 110 þúsund krónur.  

 

Hörður Gunnarsson kvaðst ekki kunna við orðalagið „dollur“ um bikara. Taldi efnisleg 

verðlaun orka tvímælis. Rifjaði upp að eitt sinn hefði hann fengið efnisleg verðlaun á 

glímumóti sem var bókin „Frjálsar íþróttir,“ og hefði alla tíð verið hundóánægður með þau 

verðlaun. Var sammála Kjartani um hækkun á húsaleigu.  

 

Svana Hrönn Jóhannsdóttir taldi víst að stjórnarfólk GLÍ myndi standa vel að 

verðlaunamálum þótt efnisleg verðlaun yrðu í boði. Hún taldi líklegt að GLÍ myndi bráðum 

minnka við sig skrifstofuhúsnæði sitt, þyrfti ekki á öllu þessu húsnæði að halda. Hún var 

sammála því að hækka húsaleiguliðinn í Fjárhagsáætlun. Hún lagði til að 110 þúsund krónur 

yrðu teknar af liðnum Erlendur mótakostnaður.  

 

Ásmundur H. Ásmundsson baðst velvirðingar á orðalagi sínu. Hann áréttaði að verðlaun 

yrðu sem fyrr í boði þótt efnisleg verðlaun bættust við. Þau myndu einungis auka hvatann hjá 

glímufólki. 

 

Breyting um hækkun á húsaleigulið Fjárhagsáætlunar samþykkt. Áætlunin þannig samþykkt. 

 

14. Kosningar 
Margrét Rún Rúnarsdóttir þingforseti las upp tillögur stjórnar um framboð í kosningum: 

 

a) Formaður sambandsins: 

 Svana Hrönn Jóhannsdóttir  endurkjörin með lófataki þingfulltrúa. 

 

b) Fjórir aðalmenn í stjórn: 

 Hjörtur Elí Steindórsson 

 Jana Lind Ellertsdóttir 

 Guðmundur Stefán Gunnarsson 

 Einar Eyþórsson   tillagan samþykkt með lófataki. 

 

c) Þrír menn í varastjórn: 

 Heiðrún Fjóla Pálsdóttir 
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 Kristín Embla Guðjónsdóttir 

 Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir  kosin með lófaklappi. 

 

d) Tveir skoðunarmenn reikninga: 

 Stefán Geirsson 

 Ásmundur H. Ásmundsson  klappaðir upp. 

  

e) Tveir varamenn: 

  Atli Már Sigmarsson 

 Ólafur Oddur Sigurðsson  staðfestir með lófaklappi. 

 

f) Fulltrúi á Íþróttaþing: 

 Vísað til stjórnar. 

 

g)  Þrír menn í Aganefnd: 

 Jóhanna Guðrún Magnúsdóttir formaður 

 Ingibergur Sigurðsson  

 Sigmundur Stefánsson  samþykkt með lófaklappi. 

 

h) Þrír varamenn: 

 Jón Birgir Valsson 

 Jóhannes Pétur Héðinsson 

 Ólafur Oddur Sigurðsson  Einróma samþykkt. 

 

15. Önnur mál 
Einar Eyþórsson kom upp og deildi á dómgæslu. Hann sagði að ekki væri tekið nógu hart á 

boli og hversu sumir eru gjarnir á að sleppa tökum. Hann sagði: „Spjöldin hjá glímudómurum 

eru bara til skrauts. Síðast var gefið rautt spjald í glímu 2012.“ 

 

Kjartan Lárusson, formaður Glímudómarafélagsins kom og þakkaði Einari fyrir gagnrýnina 

og þessa ábendingu. Hann kvaðst taka þetta til sín og vona að aðrir glímudómarar gerðu það 

líka. Hann upplýsti að hann yrði sérgreinastjóri glímunnar á Unglingalandsmóti UMFÍ sem 

haldið yrði á Selfossi í sumar og hvatti glímufólk til að fjölmenna þangað með keppendur.  

 

Jón M. Ívarsson kvaðst hafa haft hönd í bagga með því á sínum tíma þegar GLÍ fékk sína 

stóru og björtu skrifstofu. Þá var hann formaður GLÍ og þurfti að fara úr húsnæðinu sem var 

tekið undir kaffistofu niðri á 1. hæð. Þá átti að bjóða GLÍ litla kytru í staðinn en Jón mótmælti 

og fékk því framgengt að sambandið fékk núverandi húsnæði. Óskaði nýjum heiðursfélögum 

til hamingju og sérstaklega Kjartani Lárussyni. Þeir hefðu starfað saman að glímumálum HSK 

á árum áður og þar hefði Kjartan sýnt mikinn dugnað. Hann vildi fá að vita hvar stjórn GLÍ 

vildi koma Minjasafni sambandsins fyrir ef það færi úr þessu húsnæði. 

 

Svana Hrönn Jóhannsdóttir sagði að sá möguleiki væri fyrir hendi að koma Minjasafni 

glímunnar fyrir á Íþróttaminjasafninu á Akranesi. Hún ræddi Reyni Óskarsson og hans 

ástríðufulla starf og rannsóknir í þágu glímunnar. „Magnað hvað hann er áhugasamur,“ sagði 

Svana og sagði stjórn GLÍ boðna og búna að aðstoða hann. 

 

Ásmundur Hálfdán sló á létta strengi og kvaðst nú vera farinn að jafnast við Jón M. og Hörð 

í því að koma oft í ræðustól. Hann sagði Einar hafa opnað á nýja umræðu um dómgæslu. GLÍ 
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stefndi að því að taka öll mót upp á myndbönd og það myndi örugglega vera gagnlegt að geta 

skoðað umdeild atvik í mynd rétt eins og gert er í boltagreinum. 

 

Jón M. Ívarsson sagði að mestan hluta þeirra merku gripa sem tilheyra Minjasafni GLÍ og 

eru í glerskápunum tveimur á skrifstofunni hefði hann sjálfur safnað hjá glímuköppum og 

aðstandendum þeirra og hvergi sparað þá fyrirhöfn. Hann sagði að Minjasafn GLÍ ætti ekkert 

erindi upp á Akranes, þar hefði ekki verið stunduð glíma í mannsaldur. Hann sagði þessar 

hugmyndir um að fjarlægja safnið af skrifstofunni hefðu komið sér á óvart og hann vonaði að 

lausn fyndist á þessu máli. 

 

Svana Hrönn Jóhannsdóttir tók undir að þetta mál þyrfti að skoða betur og bað Jón um að 

hugsa málið og myndi taka vel á móti hugmyndum hans um stað fyrir Minjasafn GLÍ. 

 

Helgi Bjarnason óskaði stjórn til hamingju með kjörið og kvaðst vera ánægður með mótið í 

dag. 

 

16. Þingslit 
Svana Hrönn Jóhannsdóttir, nýkjörinn formaður GLÍ, þakkaði fráfarandi stjórnarfólki fyrir 

góð störf og kvaðst hlakka til að starfa með nýju fólki. Hún sagði að sér fyndist hún enn hafa 

ýmislegt fram að færa og því gaf hún kost á sér áfram. Hún sagði að hreyfingin væri tilbúin til 

að halda í gamlar hefðir en líka að reyna nýjar leiðir.  

 Við þurfum að standa vörð um glímuna, sagði Svana. Markmiðið er að vera með 150 

keppendur árið 2023. Hún þakkaði Margréti Rún og Jóni M. fyrir góð störf, þakkaði 

þingfulltrúum og gestum fyrir daginn og sleit síðan þingi kl. 18.10. 

 

Jón M. Ívarsson 

 

 

 

 

 

  

 

 


