328. Stjórnarfundur haldinn 25. febrúar 2009 kl:17:05
Mættir: Einar, Kári, Þórður, Sigurvin, Birgir, Sveinn, Guðjón og Bjarney.
1. Fundargerð síðasta fundar.
Lesin og samþykkt.
2. Innkominn bréf.
Bréf frá UMFÍ v/ samráðsfundar UMFÍ 9. – 10. maí haldinn á Akureyri. Móttekið.
3. Send bréf.
Boðsbréf v/ aðalfundar félagsins send út til hluteiganda aðila. RNB og fl..
Svarbréf til Dagnýjar Gísladóttur kynningarfulltrúa RNB v/ hvatagreiðslna.
4. Aðalfundur félagsins 26. febrúar 2009.
Farið yfir skýrslu, reikninga og dagskrá fundarins.
5. Önnur mál.
EH greindi frá námskeið í félagsmálafræðslu var haldið 17. febrúar fyrir stjórnendur
félagsins, deilda og þjálfara. Aðalstjórn kostaði námskeiðið. Námskeiðið tókst vel og
sóttu fimmtán aðilar námskeiðið. Sigurður Guðmundsson verkefnastjóri UMFI var
leiðbeinandi. Takk fyrir gott námskeið.
EH greindi frá fundi byggingarnefndar félagsins með fulltrúum RNB. Farið yfir
stöðu mála og kannað með hvort ekki væri hægt að kom fyrir lyftingartækum í nýja
félagsheimilinu.
Rætt um fundagerðabækur. Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir fundagerðarbókum
sem eru fullritaðar.
EH kynnti drög að svarbréfi til Guðjónínu Sæmundsdóttur. Framkvæmdastjóra falið að
senda bréfið.
Næsti fundur 11. mars. 2009 kl.17:05.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30
Fundinn ritaði SG

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag
Stjórnarfundur 11. mars. 2009. kl. 17:05

Dagskrá. 329.stjórnarfundar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skipting stjórnar
Fundargerð síðasta fundar.
Innkominn bréf.
Send bréf.
80 ára afmæli félagsins.
Landsmót á Akureyri
Önnur mál.

1) Formaður leggur til óbreytta skiptinu. KG varaformaður, ÞMK
gjaldkeri, SG ritari og BI meðstjórnandi. Varamenn eru SA,GA og
BSS.
2) Liggur frammi
3) Bréf frá Landsbankanum v/ yfirlits um sparibréf Landsbankans,
Boðsbréf frá Rannsókn og Greiningu v/ 10 ára afmælis, tölvupóstur
frá Ingigerði Sæmundsdóttur verkefnastjóra FFGÍR v/ málþings
„BÖRN Í REYKJANESBÆ OG VELFERÐ ÞEIRRA“ sem haldið er
laugardaginn 14. mars kl. 10:00 – 16:00 í Virkjun á Vallarheiði.
4) Svarbréf til Guðjónínu Sæmundsdóttur v/ fimleika, tölvupóstur sendur á
stjórnendur deilda félagsins v/ fundagerðabóka.
5) Skipa afmælisnefnd.
6) Skipa landsmótsnefnd.
7)
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