523. Stjórnarfundur haldinn 9. maí 2019 kl:18:00

Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Eva Björk Sveinsdóttir (ES) og Sveinbjörg Sigurðardóttir (SS).
Fjarverandi: Birgir Már Bragason (BMB) og Jónína Steinunn Helgadóttir (JH)
1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð yfirfarin og samþykkt.

2. Innkomin bréf
Tölvupóstur Krabbameinsfélagi Suðurnesja „ Perlað með Krafti“. Aðalstjórn tekur jákvætt í erindið og vill
skoða þetta með haustinu. Framkvæmdastjóra falið að svara erindinu.
Tölvupóstur frá Rúnari Arnarssyni formanni ÍRB vegna ársþings 2019. Móttekið.
Tölvupóstur frá Kjartani Má Kjartanssyni boð til formanns Keflavíkur í móttöku forseta Íslands. Móttekið og
EH ásamt sinni konu þáðu boðið.
Tölvupóstur frá Kjartani Má Kjartanssyni bæjarstjóra um almennt kaffiboð í Stapa. Opinber heimsókn forseta
Íslands og hans konu. Móttekið.
Tölvupóstur frá framkvæmdastjóra Knattspyrnudeildar Keflavíkur. Verið er að óska eftir 30 stk. flaggstangafána
til að flagga á fánaborgum í bæjarfélaginu á leikdeigi. Samþykkt.
Tölvupóstur frá Antoni Stefánssyni vegna gerð merkja. Móttekið. Framkvæmdastjóra falið málið.
Tölvupóstur frá Snædísi Helgadóttur Capacent óskar eftir upplýsingum um framtíðarsýn á uppbyggingu
íþróttamannvirkja í Reykjanesbæ. Móttekið. Framkvæmdastjóra falið að skila inn svari aðalstjórnar.
Tölvupóstur frá Auði Ingu Þorsteinsdóttur framkvæmdastjóra UMFÍ vegna stöðumats UMFÍ. Móttekið.
Framkvæmdastjóra falið að skila inn svari aðalstjórnar.
Tölvupóstur frá Birni Kristinssyni um aðstoð við að selja K-lykilinn. Móttekið. Áframsent á stjórnir deilda.
Tölvupóstur frá UMFÍ höfnun á styrk úr fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ vegna Nóranámskeiðs. Samþykkt að
óska eftir rökstuðningi vegna höfnunarinnar. Framkvæmdastjóra falið að senda bréf þess efnis til UMFÍ.
Tölvupóstur frá Hafþóri Barða Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar málþing „Úti að leika“
Móttekið.
Tölvupóstur frá Karli Finnbogasyni vegna styrk í landliðsverkefni í körfu. Aðalstjórn þykir miður að geta ekki
orðið við þessari beiðni og harmar í leiðinni að kostnaður vegna landliðsferða sé settur á iðkendur.
Aðalstjórn hefur komið því sjónarmiði á framfæri við ársþing ÍSÍ um að landsliðsverkefni ungmenna geta
verið mjög íþyngjandi fyrir foreldra þar sem fæst sérsambönd ÍSÍ greiða ferða- og gistikostnað
unglingalandsliða sinna.

3. Send bréf
Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir deilda.
4. Framtíðaríþróttasvæði Reykjanesbæ
Reykjanesbær hefur ákveðið að fara í stefnumótunarvinnu í aðstöðu- og uppbyggingu íþróttamannvirkja og
svæða og leitað til Capacent til að halda utan um verkefnið og er Snædís Helgadóttir hjá Capacent í forsvari.
Sendur hefur verið spurningarlisti á okkur sem verið er að leita eftir okkar skoðunum um uppbyggingu
mannvirkja. Þessi póstur var áframsendur á stjórnmenn deilda Keflavíkur. Þrjár deildir hafa svarað en það
eru: knattspyrnu-,fimleika-, og skotdeild. Framkvæmdastjóra falið að senda inn svar aðalstjórnar.
5. Hreyfivika UMFÍ
Hreyfivika UMFÍ verður 27. maí – 2. júní. Reykjanesbær er þátttakandi. Óskað er eftir að við tökum
virkan þátt í hreyfivikunni. Búið er að senda út tölvupóst á stjórnarmenn deilda Keflavíkur.
6.Ársþing ÍRB
Ársþing ÍRB 2019 verður haldið mánudaginn 27. maí í íþróttaakademíunni kl.20:00. Kjörbréf hefur
borist og á Keflavík tíu þingfulltrúa á þingið. EH lagði til að stjórnarmenn aðalstjórnar yrðu
þingfulltrúar.
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7. Afmælisdagur Keflavíkur
Sendur var út tölvupóstur og óskað eftir fulltrúum í afmælisnefnd.
Knattspyrnudeild hefur tilnefnt Hermann Helgason og fimleikadeild hefur tilnefnt Lindu Hlín Heiðarsdóttur.
Framkvæmdastjóra falið að halda áfram og fá fulltrúa frá öllum deildum félagsins.

8. Önnur mál
EH sagði frá því að Sigurbjörn Gunnarsson hefði komið í heimsókn og fært félaginu að gjöf ýmis gömul
gögn og búning frá UMFK.
EH leggur til að hætt verði að leigja sali félagsins undir fermingarveislur. Umræður urðu um málið og
ákveðið að fresta þessari umræðu og taka hana upp seinna á árinu.
Ársþing ÍSÍ fór fram 3. – 4. maí í Gullhömrum og voru EH, KG, ÞMK og BS þingfulltrúar ásamt Rúnari
Arnarsyni formanni ÍRB. BMB var varaþingfulltrúi.
EH sagði frá því að lóðarleigusamningur fyrir Hringbraut 108 væri komin til sýslumanns en það á en eftir að
binda nokkra hnúta áður en málið klárast. Framkvæmdastjóra falið að halda áfram með málið.
EH sagði frá því framkvæmdastjóri félagsins hefði átt tuttugu ára starfsafmæli þann 1. maí.
EH sagði frá því að en væri ekki búið að senda inn starfskýrslur inn til ÍSÍ þar sem iðkendatal
fimleikadeildar er ekki að skila sér rétt yfir í Felixkerfið. EH er í sambandið við Elías Atlason sem sér
um Felixkerfið að hálfu ÍSÍ.
SS sagði frá því að hún og BMB hefðu átt fund með Hafsteini Ingibergssyni forstöðumanni
íþróttamannvirkja Reykjanesbæjar. Markmið fundarins var að bæta félagsandann hjá Keflavík og fá
starfsfólk íþróttamannvirkja Reykjanesbæjar til að aðstoða okkur við það. Einnig var farið yfir þrif á
íþróttahúsinu og fleiri hluti. Minnispunktar af fundinum fylgja fundagerðinni.
Næsti fundur 23. maí.
Fundi slitið kl. 20:15.
Fundinn ritaði BS.
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