367. Stjórnarfundur haldinn 10. febrúar 2011 kl:17:00
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður M. Kjartansson (ÞMK), Sigurvin Guðfinnsson (SG),
Birgir Ingibergsson (BI),Sveinn Adolfsson (SA), Guðjón Axelsson (GA) og Bjarney S. Snævarsdóttir (BS).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.
2. Innkominn bréf.
Bréf frá: UMFÍ /forvarnarnefnd þar sem leitast er eftir svörum við fimm spurningum
við forvarnarstefnu. Farið yfir spurningarnar og þeim svarað. Framkvæmdastjóra
falið að skila svörum inn til UMFÍ. UMFÍ /ganga.is fjölskyldan á fjallið tilkynna
inn fjall. Ákveðið að velja Keilir.
UMFÍ v/ auglýsingar um mótshaldara ULM 2013 og 2014. Ákveðið að sækja ekki
um. Menningaráði RNB Björk Þorsteinsdóttir v/ umsóknar um að sjá um
hátíðardagskrá 17. júní 2011. Bréfið móttekið en í því kemur fram að beiðni
Keflavíkur og Njarðvíkur um að sjá um hátíðardagskrá 17. júní á sömu
forsendum og undanfarin ár hafi verið hafnað og til standi að bjóða þetta út.
3. Send bréf.
Engin.
4. Aðalfundir 2011.
Farið yfir dagskrá aðalfundar félagsins og undirbúning. Umræður um viðurkenningar
sem veittar verða á aðalfundi félagsins. Búið er að auglýsa fundinn í Víkurfréttum. EH
sagði frá tölvupósti frá Birgi Má Bragasýni þar sem hann lýsir yfir áhuga á að gefa kost á
sér til stjórnar.
5. Lög Keflavíkur.
Tillögur að lagabreytingum eru að verða tilbúnar. Breytingarnar verða senda á
stjórnarmenn til yfirferðar.
6. Önnur mál.
Þorrablót körfunnar verður haldið 12. febrúar í nýja félagsheimili okkar að Sunnubraut.
Lítur út með góða þátttöku. Sex stjórnarmenn mæta á blótið og greiðir aðalstjórn fyrir
þeirra miða.
Herrakvöld knattspyrnudeildar verður 26. febrúar og haldið í Stapa.
EH fór yfir aðalfundi deilda en mættir voru eftirfarandi frá aðalstjórn: hjá
badmintondeild EH og SA, hjá skotdeild EH og SA, hjá knattspyrnudeild EH, KG, BI,
SA og BS, hjá körfuknattleiksdeild EH, BI, SA og BS og hjá Fimleikadeild EH, ÞMK,
SA og BS.
Næsti fundur 23. febrúar 2011
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:10
Fundinn ritaði SG
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ
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