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360. Stjórnarfundur haldinn 25. október 2010  kl:17:00 
Mættir:  
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK), Sigurvin Guðfinnsson (SG), 
Birgir Ingibergsson (BI),Sveinn Adolfsson (SA), og Bjarney S. Snævarsdóttir (BS).  
 

1. Fundagerð síðasta fundar. 
Farið yfir og samþykkt. 
 

2. Innkominn bréf. 
Bréf frá mmrn ásamt ritinu „Ábyrgð aðila sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi 
fyrir börn og unglinga“ Bréf frá ÍSÍ v/ viðburða sem verða 2011 á vegum ÍSÍ. 
 

3. Send bréf.  
Bréf sent á stjórnir deilda Keflavíkur þar sem óskað er eftir greinum í jólablaðið 
2010. Boðsbréf sent út vegna formlegrar opnunar á nýja félagsheimili okkar að 
Sunnubraut. 
 

4. Nýja félagsheimilið að Sunnubraut. 
Formleg opnun fór fram 19. okt. Bræðurnir Baldur og Júlíus Guðmundssynir spiluðu 
nokkur lög. Axel Jónsson veitingarmaður framreiddi fiskisúpu ásamt brauði og drykkjum 
félaginu að kostnaðarlausu.  (félagið fékk eftirfarandi gjafir: blómvöndur frá UMFÍ, 
INNEX, steinkarl frá starfsfólki íþrótthúss Sunnubrautar og hornsteinn með skildi á frá 
ÍRB). Samþykkt að senda Axel Jónssyni þakklætisvott fyrir fiskisúpuna og hans 
framlag til opnunarinnar. Framkvæmdastjóra falið málið. Rætt um merkingar í 
félagsheimilinu og utandyra á íþróttahúsið. Ákveðið að setja af stað nefnd með einum 
fullrúa úr hverri deild sem skoði hvernig best sé að koma okkar munum fyrir í 
félagsheimili okkar að Sunnubraut. Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir tilnefningu 
frá deildum. 
 

5. Jólablað Keflavíkur. 
Skúli Sigurðsson mun taka opnu viðtalið. Búið er að óska eftir tilboði frá Stapaprenti í 
blaðið. 
 

6. Önnur mál. 
Viðskiptasamningur við N1 liggur fyrir. Ákveðið að ganga til samstarfs við 
N1.Framkvæmdastjóra falið að skrifa undir hann fyrir hönd félagsins. 
Umræður um tryggingamál varðandi nýja og gamla félagsheimilið.  
Framkvæmdastjóra falið málið. 
Umræður um hvað eigi að gera við gamla félagsheimilið. Ákveðið er að leigja húsnæðið 
eða selja. Áherslur Keflavíkur 2010-2014 á framtíðarsýn. EH sagði frá því að Stefán 
Bjarkason hefði haft samband vegna framtíðarsýnar Keflavíkur m.t.t. fjárhagsáætlunar ÍT 
ráðs RNB. EH benti á eftirfarandi atriði: A) Hlúð verði að innra starfi félagsins, b) 
varanleg æfingaraðstaða fyrir taekwondodeild, c) parket á b-sal og gólf í lyftingaherbergi 
í enda b-salar, d) áframhaldandi uppbyggingarsamningur við skotdeild. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:40 
        Fundinn ritaði SG 


