411. Stjórnarfundur haldinn 18. apríl. 2013 kl:17:30
Mættir:

Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson(KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Sigurvin Guðfinnsson (SG) Birgir Ingibergsson (BI).
Fjarverandi Sveinn Adolfsson (SA), Bjarney S. Snævarsdóttir (BS) og Guðjón Axelsson (GA).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.
2. Innkominn bréf.
Slysatilkynning frá fimleikadeild v/ handleggsbrots á stúlka.
3. Send bréf.
Tölvupóstur á ÍRB vegna stofnunar blakdeildar.
Tvær umsóknir sendar inn í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ.
4. Landsmót.
Ákveðið að aðalstjórn greiði þátttökugjöld landsmóta UMFÍ og að K-peysur sem eru
landsmótspeysa félagsins verði seld á sexþúsundkrónur.
EH sagði frá því að Helgi Hólm geti ekki tekið að sér að vera fulltrúi aðalstjórnar í 50+
nefndinni þar sem hann verður erlendis.
5. Starfskýrsluskil.
Búið er að gera starfsskýrsluna, smá athugun í gangi varðandi iðkendur
körfuknattleiksdeildar. Skýrslan verður send á morgun (20.apríl).
6. Umhverfisdagur Keflavíkur.
Umhverfisdagur 27. apríl. Deildir taka þátt. Framkvæmdastjóri er að vinna að því að fá
samstarfsaðila eins og Víkurfréttir, Samkaup og Reykjanesbæ. Dagskrá liggur fyrir.
7. Vorfundur UMFÍ.
Vorfundur UMFÍ verður haldinn 11. maí á Húsavík. Ákveðið að KG verði fulltrúi
Keflavíkur. Framkvæmdastjóra falið að sjá um ganga frá ferðaáætlun.
8. Önnur mál.
Ákveðið að senda framkvæmdastjóra á námskeið „Verktaki eða launþegi“.
Framkvæmdastjóra falið að kaupa stuðningsmannakort hjá knattspyrnudeild fyrir
stjórnarmenn.
EH sagði frá stöðu mála vegna gruns um einelti hjá sunddeild, en málið er komið í
hendur fagráðs innan Æskulýðsvettvangs.
BS verður fimmtug 19. apríl. Aðalstjórn færir henni og fjölskyldu hennar hamingjuóskir
með þennan merka áfanga.
ÍSÍ þing verður haldið 19. – 20. apríl og hefur EH verið boðið að vera fullrúi ÍRB. KG er
einnig fulltrúi.
KG sagði frá því að stefnt væri á að halda þing ÍRB 13. maí.
Umræður um kvennaknattspyrnuna.
Næsti fundur ákveðin 2. maí kl. 17:30
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:15

Fundinn ritaði SG

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

