
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

 
 
433. Stjórnarfundur haldinn 08. Sept. 2014 kl:18:00 
 

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

1. Fundagerð síðasta fundar.  
Farið yfir og samþykkt.  
 

2. Innkominn bréf. 
Tölvupóstur frá UMFÍ, verið að minna á umsóknarfrest í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ 1. október 
2014. Framkvæmdastjóra falið að senda áfram á deildir. 
Tölvupóstur frá Hafsteini Ingibergssyni forstöðumanni íþróttahússins við Sunnubraut vegna fyrirspurnar 
um málun á félagsheimilis Keflavíkur. Fyrirhugað að  mála fundasali í vetur. 
Skoðunarskýrsla Öryggismiðstöðvar vegna Hringbrautar 108. Engar athugasemdir. 
Afrit af samningi taekwondodeildar og Greiðslumiðlunar. Móttekið. 
Boð á fund íþrótta- og tómstundaráðs RNB 9. september 2014 til að kynna framtíðarsýn félagsins. ÞMK 
mun mæta. 
 

3. Send bréf.  
Sendur tölvupóstur á Stefán Bjarkason og Hafstein Ingibergsson vegna málunar á félagsheimili 
Keflavíkur innandyra. 
 

4. Keflavíkurdagur. 
EH sagði frá fundi sem haldinn var 28. ágúst með fulltrúum deilda. Verið er að skoða dagsetninguna 11. 
október fyrir þetta ár en í framtíðinni er verið að skoða með miðjan september. Næsti fundur er 11. 
september. 
 

5. Jólablað Keflavíkur. 
Umræður um opnuviðtal. Verður tekið fyrir á næstu fundum. Nokkrum hugmyndum kastað farm. 
 

6. Önnur mál. 
Sambandsráðsfundur UMFÍ verður 11. október 2014. Staðsetning ekki komin. 
Æskulýðsvettvangur verður með námskeiðið Litli-kompás hjá okkur 17. september. 
Barna og unglingaráð knattspyrnudeildar hefur gert samning við Greiðslumiðlun. 
Kynning á framtíðarsýn Keflavíkur fyrir íþrótta- og tómstundaráð RNB á morgun þriðjudaginn 9. 
september 2014 kl. 17:00. ÞMK mætir og kynnir félagið og framtíðarsýn fyrir ráðinu. 
Verið er að skoða tímaúthlutun til blakdeildar. 
Ósk um að leigja salinn vegna 30 ára fermingarafmælis í maí á næsta ári (Ragnar Steinarsson). Erindinu 
hafnað (Sömu reglur gilda um afmælisveislur að salir ekki leigðir út). 
Sækja um í Fræðslu- og verkefnasjóð vegna skyndihjálparnámskeiða. 
Jólahlaðborð ákveðið að framkvæmdastjóri skoði með dagsetninguna 29. nóvember. 
EH sagði frá því að það sem keypt hafi verið inn í stellið væri komið. (eigum nú fyrir 150 manns.) 
 
Næsti fundur er 18. september kl. 18:00 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:10    Fundinn ritaði BS 
 


