
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

 
 
437. Stjórnarfundur haldinn 30. okt. 2014 kl:17:30 
 

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

1. Fundagerð síðasta fundar.  
Farið yfir og samþykkt.  
 

2. Innkominn bréf. 
Engin. 
 

3. Send bréf.  
Bréf sent á Guðlaug H. Sigurjónsson framkvæmdarstjóra umhverfis- og skipulagssviðs Reykjanesbæjar 
vegna fréttar sem birtist 14. nóvember í Víkurfréttum vegna staðsetningu tjaldstæða. 
 

4. Keflavíkurdagur. 
Fundagerð af lokafundi nefndar sem hafði umsjón með Keflavíkurdeginum lá fyrir. Aðalstjórn þakkar 
nefndinni fyrir vel framkvæmdan dag. 
 

5. Jólablað Keflavíkur. 
EH sagði frá því að söfnun á auglýsingu í jólablaðið væri komin af stað og gengi vel. Áætlað er að 
blaðið verði borið út fyrstu helgina í desember 5. - 7.  Drög að grein aðalstjórnar liggur fyrir. Taka þarf 
mynd af aðalstjórn félagsins. 
 

6. Önnur mál. 
EH sagði frá því að hann hefði reifað þá hugmynd við Stefán Bjarkason að fá skápa úr 
íþróttaakademíunni í íþróttahúsið við Sunnubraut til að geyma búninga fyrir deildir. 
Búið er að skipta um balllestir í ljósum í sal eitt og tvö og eru ljósin nú dimmanleg. Aðalstjón þakkar 
Hjörleifi Stefánssyni fyrir hans framlag. 
EH sagði frá því að hann hefði óskað eftir því við formann skotdeildar að aðalstjórnin fái að koma á 
fund hjá þeim.  
EH sagði frá því að hann hefði tekið á móti styrk frá ISAVÍA/ÍRB sem er veittur til barna og 
unglingastarfs. Ákveðið að nota sömu skiptinu og notuð er við þjálfarastyrk RNB/ÍRB, en að allar 
deildir fái eingreiðslu upp á tuttugu og fimmþúsundkrónur og síðan skipt eftir formúlunni. 
EH lagði til að Birgir Már Bragason yrði fulltrúi aðalstjórnar í húsnefnd. Samþykkt. 
 
 
 
 
 
Næsti fundur er 13. nóvember kl. 18:00  

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


