446. Stjórnarfundur haldinn 16. apríl 2015 kl:18:00
Mættir:

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

2. Innkominn bréf.
Bréf frá stjórn fimleikadeildar trúnaðarmál. Móttekið.
Afrit af fimm slysatilkynningum frá fimleikadeild. Móttekið.
Tölvupóstur frá Bjarna Sigurðssyni formanni skotdeildar v/námskeiðs í fundarhegðun. Stjórnarmönnum finnst
þetta helst til of kostnaðarsamt til að fara útí og bjóða stjórnarmönnum deild endurgjaldslaust.
Bréf frá bæjarstjóra Reykjanesbæjar Kjartani Má Kjartanssyni v/Barnahátíðar í Reykjanesbæ 2015. Móttekið og
sent á deildir félagsins.
Viðskiptayfirlit (Landsbréf-Sparibréf meðallöng) og fréttabréf Landsbanka Íslands. Móttekið.
Bréf frá Advanía v/nýrra uppfærslu á Tok-launum. Móttekið.
Tölvupóstur frá UMFÍ v/ Hreyfivikunnar Move Week 21. – 27. september 2015. Móttekið.

3. Send bréf.
Bréf sent til alþingis v/ umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988,
með síðari breytingu.
Bréf send í tölvupósti v/ umhverfisdags Keflavíkur 2015.

4. Starfsskýrslur ÍSÍ 2015.
EH sagði frá því að hann væri búin að senda starfsskýrslur til ÍSÍ. Iðkendur félagsins eru samtals 2624 um síðustu
áramót.

5. Umhverfisdagur Keflavíkur.
Umhverfisdagur Keflavíkur verður þriðjudaginn 28. apríl. Framkvæmdastjóri er að vinna í að fá samstarfsaðila til
liðs við okkur. Búið að senda á stjórnir deilda innan félagsins.

6. Keflavíkurdagur.
Birgir Már Bragason er fulltrúi aðalstjórnar. Framkvæmdastjóri er búin að óska eftir því við deildir, að þær
tilnefna sinn fulltrúa í nefndin.

7. Önnur mál.
Trúnaðarmál fimleikadeildar. EH fór yfir málið, það verður ekki rakið í fundagerð.
EH fór yfir fund sem hann átti með bæjarstjóra Reykjanesbæjar Kjartani Má Kjartanssyni og Stefáni Bjarkasyni
v/Hringbrautarsvæðis. Umræðu frá aðalfundi félagsins var fylgt eftir.
EH fór yfir fund sem hann átti með formanni og varaformanni fimleikadeildar.
EH fór yfir fund sem hann átti með Stefáni Bjarkasyni og Ragnari Erni Péturssyni með formanni og
varaformanni fimleikadeildar v/reksturs á Íþróttaakademíunni. Framkvæmdastjóra falið að vinna að þessu með
stjórn fimleikadeildar.
EH kom inn á að ljósritunarvélin á gangi okkar væri komin til ára sinna og þyrfti endurnýunnar við. Umræður um
hverskonar vél skildi henta. Ákveðið að taka Canon 1133A. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá kaupunum.
72. Íþróttaþing ÍSÍ verður haldið í Gullhömrum Grafarholti í Reykjavík dagana 17.-18. apríl 2015
EH og KG verða fulltrúar á þinginu.
Ísava leigir sal 3 fyrir námskeið.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:10
Næsti fundur er 29. apríl kl. 18:00
Fundinn ritaði BS.
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