429. Stjórnarfundur haldinn 3. apríl 2014 kl:18:00
Mættir:

Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson, (BI) Sveinn Adolfsson (SA) og
Guðjón Axelsson (GA). Birgir Már Bragason (BMB) boðaði forföll.

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
Bréf frá Sigurði Guðmundssyni landsfulltrúa UMFÍ v/ Íslandsmóts í Boccia. Móttekið.
Bréf frá Landsbókasafni Íslands millisafnalán v/fundagerðabókar og laga UMFK 1929.
Framkvæmdastjóri hefur farið með þessar tvær bækur á Landsbókarsafn Íslands og
eru bækurnar í láni til 24. maí 2014. Undirritaður lánssamningur liggur fyrir.
Tölvupóstur frá Jasmínu formanns blakdeildar v/æfingatíma á komandi hausti.
Málið skoðað og ákveðið að taka saman hvaða félög og hvaða íþróttagreinar eru að
æfa í íþróttahúsum Reykjanesbæjar.
3. Send bréf.
Umsókn í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ v/Keflavíkurdags.
Umsókn í Umhverfissjóð Fríhafnarinnar v/umhverfisdags félagsins.
4. Formannafundur.
Ákveðið að boða til formannafundar fimmtudaginn 10. apríl kl. 18:00.
5. Önnur mál.
Framkvæmdastjóra falið að kaupa stuðningsmannkort af knattspyrnudeild fyrir
stjórnarmenn aðalstjórnar Keflavíkur eins og undanfarin ár. Aðalstjórn lítur á þetta
sem styrk til deildarinnar í stað þess að útbúa kort handa stjórnarmönnum.
BMB sendi tölvupósti um hvort ekki væri nauðsynlegt að koma á reglu um fjáraflanir á
vegum félagsins. Allir sammál. Ákveðið að taka þetta upp á formannfundinum 10. apríl.
Umræða um félagsheimilið, umgengi og fleira.
Þing ÍRB verður haldið 19. maí og hefur Kári Gunnlaugsson tilkynt að hann gefi ekki
kost á sér aftur sem fulltrúi Keflavíkur.
EH hefur verið boðaður á fund Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar miðvikudaginn
9. apríl til að kynna framtíðarsýn félagsins til 2024.
EH sagði frá því að hann hefði átt fund með fulltrúa Rúmfatalagersins vegna dúka fyrir
félagsheimilið og málið er í vinnslu.
Barna og unglingaráð knattspyrnudeildar hefur sótt um styrk í Fræðslu- og verkefnasjóð
UMFÍ v/þjálfaranámskeiðs.
Næsti fundur er á fimmtudaginn 16. apríl 2014 kl. 17:30.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:05

Fundinn ritaði BS
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