440. Stjórnarfundur haldinn 11. des. 2014 kl:18:00
Mættir:

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

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
Bréf frá ÍSÍ v/ferðasjóðs ÍSÍ. Mótekið.
Bréf frá Advania v/ Tok-bóhald 2015. Mótekið.
Bréf frá formanni knattspyrnudeildar v/ láns. Samþykkt og framkvæmdastjóra falið að ganga frá
málinu.

3. Send bréf.
Tölvupóstur sendur á stjórnir deilda Keflavíkur v/ferðasjóðs ÍSÍ.
Tölvupóstur sendur á stjórnir deilda Keflavíkur v/aðalfundatíma 2015.

4. Jólablað Keflavíkur.
EH fór yfir uppgjör á blaðinu. Stjórnarmenn ánægðir með hvernig til tókst.

5. Fundir með deildum Keflavíkur.
EH sagði frá því að aðeins tvær deildir hefðu svarað póstinum um beiði um að koma á fund en það voru
knattspyrnudeild og sunddeild sem bauð okkur að koma á stjórnarfund sundráðs ÍRB en því var hafnað.
EH og BSS mættu á stjórnarfund knattspyrnudeildar mánudaginn 8. desember 2014 kl. 18:10.
Létt hljóð var í stjórnarmönnum knattspyrnudeildar. Umræður um skiptingu lottótekna innan félagsins.
EH skýrði út með hvaða hætti það væri. Getraunastarfið rætt og væntanlegur aðalfundur deildarinnar.

6. Íþrótta-karl og kona Keflavíkur 2014.
Allar deildir eru búnar að skila inn tilnefningum. Fjöldi íslandsmeistara er eitthundrað sextíu og sjö.
Farið yfir tilnefningar og íþrótta- karl og kona Keflavíkur valin.

7. Hóf íþrótt- karls og konu Keflavíkur 2014.
Hófið verður haldi 29. desember kl. 20:00 í félagsheimili okkar með sama sniði og undanfarin ár.
Framkvæmdastjóra falið undirbúninginn.

8. Önnur mál.
EH sagði frá því að það væri ekki búið að skrifa undir leigusamninga við Guðbjörgu Jónsdóttur vegna
Hringbrautar 108 og við Hæfingarstöðina vegna leigu á sölum félagsins, en viðkomandi eru ákveðnir að
leigja áfram.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:15
Næsti fundur er 29. desember kl. 19:00
Fundinn ritaði BS.

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

