378. Stjórnarfundur haldinn 22. sept. 2011 kl:19:00
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Þórður Magni 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 RNB v/Heilsu og forvarnarviku 2011. Móttekið og framsent á deildir.
Afrit af svarbréfi v/ slys Gabríels Orra Karlssonar (fimleikar). Móttekið.
Tölvupóstur frá Steinþóri Jónssyni v/ óska um afnot af @keflavík.is. Hafnað.
Bréf frá mmr. Boð á kynningarfund „niðurstöður úr rannsókninni Ungt fólk og
lýðræði“. Móttekið.
Bréf frá UMFÍ v/forvarnardagsins 5. okt. 2011. Móttekið.
Bréf frá Helgu Hildi Snorradóttur formanni fimleikadeildar v/ heimildar á hækkun
og lengingu yfirdráttar. Erindinu frestað og framkvæmdastjóra falið að boða
stjórn fimleikadeildarinnar á fund mánudaginn 26. sept. kl. 19:00 til að fara yfir
fjárhagstöðu deildarinnar.
Bréf frá opnum samstarfshópi um fræðslu- og forvarnamál. Morgunverðafundur 28.
sept. 2011. Móttekið.
Bréf frá Ólafíu Ólafsdóttur formanni mfl.kvenna knattspyrnu. Erindinu frestað og
framkvæmdastjóra falið að boða stjórn knattspyrnudeildardeildarinnar á fund
mánudaginn 26. sept. kl. 20:45 til að fara yfir erindi mfl.kvenna.
3. Send bréf.
Engin.
4. Forvarnardagur forseta Íslands.
Forvarnardagur forseta Íslanda er 5. okt. 2011. Ákveðið að taka þátt. EH fer í
Heiðarskóla og SG fer í Myllubakkaskóla. Framkvæmdastjóra falið að finna fulltrúa
til að fara í Holtaskóla.
5. Jólablað Keflavíkur.
Ákveðið að fara af stað með jólablað félagsins. Rætt um hver skildi vera í opnuviðtali.
6. 47. sambandsþing UMFÍ
Keflavík á 8 þingfulltrúa. Ákveðið að kaupa boli á þingfulltrúa og stjórnarmenn.
Framkvæmdastjóra falið að ganga frá pöntun á flugi og hóteli.
7. Önnur mál.
Stuðningsmannakort körfunnar. Framkvæmdastjóra falið að kaupa kort. EH sagði frá
því að gardínur í félagsheimili okkar yrðu komnar upp næsta mánudag.
Lokahóf unglingaráðs knattspyrnudeildar laugardaginn 24. sept.
Lokahóf knattspyrnudeildar 9. okt. Drög að siðareglum fyrir Keflavík.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.20:45
Fundinn ritaði SG
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