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366. Stjórnarfundur haldinn 27. janúar 2011  kl:17:00 
Mættir:  
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður M. Kjartansson (ÞMK), Sigurvin Guðfinnsson (SG), 
Birgir Ingibergsson (BI),Sveinn Adolfsson (SA), Guðjón Axelsson (GA) og Bjarney S. Snævarsdóttir (BS).  
 

1. Fundagerð síðasta fundar. 
Farið yfir og samþykkt. 
 

2. Innkominn bréf. 
Bréf frá: Já.is v/samstarfs með logo Keflavíkur í á vefnum ja.is. Samþykkt að veita Ja.is 
heimild til að nota logo Keflavíkur á vefnum ja.is.  
ÍSÍ v/lífshlaupsins sem hefst 2. febrúar. Móttekið. 
Guðmundi Árnasyni v/ hugbúnaðarins Nóra sem er skráninga og greiðslukerfi. Móttekið. 
Landsbanka Íslands v/sjálfskuldarábyrgðar aðalstjórna v/körfuknattleiksdeildar. Móttekið. 
 

3. Send bréf.  
Samningur aðalstjórnar við N1 sendur í tölvupósti 20. janúar á stjórnarmenn deilda 
Keflavíkur. EH sagði frá því að hann kynnti þennan samning á aðalfundum deilda. 
 

4. Aðalfundir deilda og félagsins 2011. 
Farið yfir dagskrá aðalfundar félagsins og undirbúning. Umræður um veitingar á 
aðalfundi félagsins, en foreldrafélag sunddeildar hefur undafarin ár séð um þær. BI 
viðraði þá hugmynd hvort ekki væri rétta að bjóða deildum að sækja um að sjá um 
veitingarnar. Skiptar skoðanir voru á þessu en ákveðið er að bjóða foreldrafélagi 
sunddeildar að sjá um veitingar á þessum aðalfundi. EH og ÞMK mættu á aðalfund 
taekwondodeildar og EH, SG, SA og BSS mættu að aðalfund sunddeildar og flutt stutta 
skýrslu um fundina. Smá breytingar í stjórnum en formenn voru endurkjörnir.  
 

5. Lög Keflavíkur. 
EH lagði fram drög að breyttum lögum félagsins. Farið yfir lögin og gerðar nokkrar 
breytinga við þessi drög. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá þessum drögum og senda 
svo á stjórnarmenn. Ákveðið er að leggja þessar lagabreytingar fyrir aðalfund. 
Framkvæmdastjóra falið að boða til fundarins og láta koma fram að það séu 
lagabreytingar. 
 

6. Heimasíða félagsins. 
EH sagði frá fundi sem hann átti með Júlíusi Guðmundssyni hjá Dacoda vegna 
heimasíunnar. Umræður um hvort eigi að láta útbúa nýja og fara í nýtt vefumsjónarkerfi. 
Samþykkt að fara í þessa vinnu. Framkvæmdastjóra falið að vinna að þessu máli með 
deildum. 
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7. Önnur mál. 
Björg Hafsteinsdóttir kom í upphafi fundar vegna þeirra meiðsla sem börn eru að verða 
fyrir sem æfa í b-sal íþróttahússins við Sunnubraut. 
EH bauð Björgu velkomna og gaf henni orðið. 
Björg sagði frá því að hún hefði áhyggjur af gólfefni b-salar í íþróttahúsinu við 
Sunnubraut, því að hún vissi til þess að börn sem æfa í b-sal væru að verða fyrir 
meiðslum. Björg vill leita allra leiða til að þeim dúk sem nú er á gólfi b-salar verði skipt 
út sem fyrst og sett á hann parket. Var með tilboð í parketið og vinnuna við að leggja 
það. Aðalstjórn tekur heilshugar undir áhyggjur Bjargar hvað þetta varðar og er tilbúinn 
að leggja þessu máli sinn stuðning. Nokkrar umræður um heildarkostnað fyrir allt verkið. 
Björg ætlar að afla frekari gagna varðandi sléttleika undirlags, afrif dúks og 
förgunarkostnað. EH þakkaði Björgu fyrir komuna.  
(Rétt er að taka það fram að búið var að ákveða að skipta um gólfefni b-salar í desember 
2010 af hálfu bæjaryfirvalda en vegna stöðu bæjarins var þessu slegið á frest). 
EH fór yfir þá hluti sem komnir væru í eldhúsið en búið er að kaupa 120 glös. Einnig er 
komið hjólavagn til að taka af borðum, hjólagrind fyrir uppþvottagrindur ásamt 
uppþvottagrindum. Aðalstjórn vill þakka öllum þeim sem lagt hafa okkur lið í þessum 
efnum fyrir þeirra framlag. 
EH sagði frá þorrablóti sem haldið verður 12.febrúar í félagsheimili okkar og stendur 
körfuknattleiksdeildin fyrir því og hvatti stjórnarmenn til að mæta. 

 
 

Næsti fundur 10. febrúar 2011 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:10 
        Fundinn ritaði SG 


