
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

 
 
362. Stjórnarfundur haldinn 18. nóvember 2010  kl:17:00 
Mættir:  
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), 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 Jóhanni B. Magnússyni v/ boðun á samráðs- og stöðufundar aðildarfélaga ÍRB. 
KG skýrði frá stöðu mála en RNB greiðir nú þjálfarastyrk fyrir okt. og nóv. saman og 
síðan des. 
Bréf frá HS Veitum v/ uppsetningar á rennslismæli á Hringbraut 108. Móttekið. 
Bréf frá Björgu Færseth og Einari Sveinssyni v/ fimleikaferðar til Akureyrar. EH skýrði 
frá því að hann væri búinn að ræða þetta atvik við framkvæmdastjóra 
fimleikadeildarinnar og deildin væri búin að taka á þessu máli og senda svarbréf til 
viðkomandi aðila. 
Tölvupóstur frá Maren Lövdahl þjónustustjóra InneX v/ eftirstöðva á reikningi. 
Framkvæmdastjóra falið að ganga frá reikningi. 
 

3. Send bréf.  
Engin. 
 

4. Jólablað Keflavíkur. 
EH skýrði frá stöðunni á blaðinu. Blaðið er að verða tilbúið til prentunar. 
Auglýsingasöfnun hefur gengið vel. Blaðið væntanlega borið út 10. desember. 
 
 

5. Önnur mál. 
EH skýrði frá því að notkun á félagsheimilinu væri að aukast. Deildir þurfa að skrá sig 
fyrir tímum svo ekki verði árekstrar. 
Umræður um þrif á félagsheimilinu. EH, BI og BS falið að ræða við forstöðumann 
hússins. 
KG og EH verða fulltrúar aðalstjórnar í sameiginlegri nefnd um fyrirkomulag á munum í 
félagsheimili okkar. 
Samþykkt að selja 80 ára sögu félagsins á 2000 krónur. Framkvæmdastjóra falið að finna 
aðila til að ganga í hús og selja bókina. Sölulaun eru 500 krónur af hverri bók. 
EH sagði frá leigusamningi við körfuknattleiksdeild en hann og KG hittu fulltrúa 
deildarinnar og fóru yfir samninginn. Margeir fulltrúi deildarinnar tók við samninginum 
og lætur okkur svo vita hvort deildin samþyki hann.  
 
Næsti fundur 2. des. kl. 17:00 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:15 
        Fundinn ritaði SG 


