
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

391. Stjórnarfundur haldinn 21. mars. 2012  kl:17:00 
Mættir:  
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK), Sigurvin Guðfinnsson (SG), 
Birgir Ingibergsson (BI),  Bjarney S. Snævarsdóttir (BS) og Guðjón Axelsson (GA). 
 

1. Fundagerð síðasta fundar. 
Farið yfir og samþykkt. 
 

2. Innkominn bréf. 
Yfirlit frá LÍ v/ávöxtunar á sparibréfi LÍ. 
Bréf frá fimleikadeild Keflavíkur v/ósk um hækkun og framlengingu á yfirdrætti við LÍ. 
Samþykkt að veita fimleikadeild heimild til yfirdráttar í LÍ Keflavíkurútibúi að upphæð 
einnar milljónar króna til 31.12.2012 framkvæmdastóra falið málið. 
 

3. Send bréf.  
Tölvupóstur sendur á formenn deilda v/ sumardagsins fyrsta, en Ásbrú ætlar að setja á 
karnival. Möguleiki fyrir deildir að ná í tekjur. 
 

4 Fundir með deildum. 
Búið er að funda með stjórnum körfuknattleiks- og fimleikadeildar. Ákveðið að funda 
með taekwondodeild næst. Framkvæmdastjóra falið að koma á fundi. 
 

5 Íþrótta- og leikjaskóli. 
Umræður um hvort halda eigi úti íþrótta- og leikjaskóla af hálfu aðalstjórnar. Ákveðið að 
aðalstjórn starfræki ekki  íþrótta- og leikjaskóla þetta árið.  
 

6. Unglingalandsmót UMFÍ Selfossi 2012. 
Umræður um unglingalandsmót UMFÍ 2012 og  skipan í unglingalandsmótsnefnd. 
Framkvæmdastjóra falið að kalla eftir tilnefningum frá deildum. Ákveðið að greiða 
þátttökugjöld Keflavíkur á mótinu. K- hettupeysan sem var á síðasta ULM er okkar 
félagstreyja á mótinu og seld á kostnaðar verði. 
 

7. Önnur mál. 
EH sagði frá fundi sem hann átti með Árna Sigfússyni bæjarstóra RNB v/ greiðslu á 
gistingu í skólum bæjarins og afhenti honum bréf þess efnis undirritað af formönnum 
Keflavíkur og Njarðvíkur, einnig um hver staðan væri á þjálfarastyrkjum frá RNB. 
Umræður um aðkomu Keflavíkur að Ljósnótt. Framkvæmdastjóra falið að fá fund með 
Valgerði Guðmundsdóttur sviðsstjóra menningarsviðs RNB. 
Ákveðið er að setja á námskeið fyrir þjálfara þar sem viðfangsefni væri: börn í 
íþróttum sem eru greind með ADHD og í skyndihjálp. Framkvæmdastjóra falið að 
sækja um styrk í fræðslu- og verkefnasjóð UMÍ fyrir 1. apríl. 
Ákveðið að setja af stað húsnefnd. BI er fulltrúi aðalstjórnar og framkvæmdastjóri 
kalli eftir tilnefninu frá deildum. 
Ákveðið að leiguverð á sal fyrir fermingarveislur sé tuttugu og fimm þúsund krónur. 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30 
        Fundinn ritaði SG 


