444. Stjórnarfundur haldinn 19. feb. 2015 kl:18:00
Mættir:

Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK) ,
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson (BI) og Sveinn Adolfsson (SA).
Fjarverandi: Guðjón Axelsson (GA) og Birgir Már Bragason (BMB).
1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.
2. Innkominn bréf.
Afrit af Bréf frá júdódeild UMFN, Hnefaleikafélags Reykjanesbæjar og taekwondodeild Keflavíkur til
bæjarráðs Reykjanesbæjar v/ nýrra aðstöðu til iðkunnar. Móttekið.
Afrit af tölvupósti frá Gunnlaugi Kárasyni formanni fimleikadeildar til Stefáns Bjarkasonar
framkvæmdastjóra íþrótta- og tómstundasviðs Reykjanesbæjar v/ opnunartíma Íþróttaakademíunnar.
Móttekið.
Tölvupóstur frá Ragnari Erni Péturssyni íþróttafulltrúa Reykjanesbæjar v/ fundar um Ljósanótt. EH
mætti á fundinn.
3. Send bréf.
Boðsbréf á aðalfund Keflavíkur send í tölvupósti.
Bréf til UMFÍ v/ styrks úr fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ v/skyndihjálparnámskeiða.
4. Aðalfundur Keflavíkur fyrir 2014.
EH fór yfir gátlista allt á réttum stað. Aðalfundurinn er auglýstur á heimasíðunni. Framboð formanns og
stjórnar liggur fyrir.
5. Formanna- og gjaldkerafundur.
EH og ÞMK sögðu frá formanna- og gjaldkerafundi sem haldin var 14. febrúar. Mæting á fundinn hefði
mátt vera betri bæði meðal aðalstjórnarmanna og deilda . Fundagerð fundarins lá fyrir. Boðið var upp á
súpu.
6. Skyndihjálparnámseið.
EH sagði frá því að haldin voru tvo skyndihjálparnámskeið fyrir þjálfara þann 10. og 18. febrúar.
Tuttugu og tveir sóttu námskeiðin.
10. Önnur mál.
Yfirlýsing um sjálfstæði knattspyrnudeildar liggur fyrir undirritað 9. febrúar vegna leyfiskerfis KSÍ.
Samningur um rekstur íþrótta- og leikjanámskeiða í Reykjanesbæ sumarið 2015 liggur fyrir. Ákveðið að
fela fimleikadeild umsjón með íþrótta- og leikjanámskeiðinu.
Búið að panta dúka. Upprunalegar magntölur standa.
Yfirlit yfir fyrirmyndardeildir Keflavíkur.
EH sagði frá því að Stapaprent ætli að gera minnisblokkir fyrir okkur án kostnaðar.
EH sagði frá því að hann hefði keypt eitt eintak af eitthundrað ára sögu HSÞ.
EH og BSS mættu á stjórnarfund sunddeildar 18. febrúar 2015 sem aðalstjórn var boðuð á.
EH þakkaði stjórnarmönnum fyrir samstarfið þar sem þetta væri síðasti stjórnarfundur fyrir aðalfund.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:10
Næsti fundur er 5. mars kl. 18:00
Fundinn ritaði BS.
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