
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

458. Stjórnarfundur haldinn 19. nóvember 2015 kl:18:00
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK) ,
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson og (BI) Guðjón Axelsson (GA).
Fjarverandi: Sveinn Adolfsson og Birgir Már Bragason (BMB) (SA).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
Tölvupóstur frá knattspyrnudeild v/afnota af Hringbraut 108 undir flugeldasölu. Samþykkt og
framkvæmdastjóra falið að gera samning við knattspyrnudeildina um afnot af Hringbraut 180.
Bréf frá UMFÍ v/svara við fyrirspurnum frá 49. sambandsþingi UMFÍ varðandi reikningaskil.
Móttekið.
Skinfaxi. Móttekin

3. Send bréf.
Bréf sent á UMFÍ Fræðslu- og verkefnasjóð v/styrks til félagsins vegna námskeiða.
Bréf sent á UMFÍ Fræðslu- og verkefnasjóð v/styrks til taekwondodeildar Keflavíkur vegna
kynningar á íþróttinni.

4. Jólablaðið.
Jólablaðið er komið vel af stað. Skil á greinum eru í seinna fallinu.  Auglýsingasöfnun lokið. Stefnt er á
að blaðið verði borið út í byrjun desember. Sunddeild sér um útburð á jólablaðinu. Blaðinu væntanlega
dreift í hús í Reykjanesbæ 4. – 6. desember 2015.

5. Íþróttamenn Keflavíkur.
Ákveðið að halda hóf til heiðurs íþróttamönnum Keflavíkur 29. desember 2015 þar sem íþróttakarl og
kona 2015 verða útnefnd. Framkvæmdastjóra falið að afla upplýsinga frá deildum varðandi íþrótta
karla og konu hverrar deildar.

6. Önnur mál.
Heimild til öflunar á upplýsingum úr Sakaskrá ríkisins  v/ þjálfara í starfi hjá félaginu. Ekki eru til eyðublöð fyrir
yngri en 18 ára. Ekki er heimilt að afla upplýsinga um ungmenni yngri en 18 ára án samþykkis foreldra.
Myndavél í A-sal. Er en í vinnslu og framkvæmdastjóra falið að halda áfram með málið.
Formanna- og gjaldkerafundur. Ákveðið að boða til fundar 8. desember kl. 19:00 – 21:00 í sal 2 í félagsheimili
okkar.
Jólahlaðborð aðalstjórnar 21. nóvember.
EH sótti morgunverðafund Almannaheilla 18. nóvember vegna fyrirhugaðar lagasetningar um félagasamtök
almannaheilla. EH fór yfir helstu atriði laganna.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:50
Næsti stjórnarfundur 03. desember kl.18:00
Fundinn ritaði BS.


