
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

467. Stjórnarfundur haldinn 22. mars 2016 kl:18:00
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK), Bjarney S. Snævarsdóttir (BS),
Birgir Ingibergsson (BI), Guðjón Axelsson (GA) og Birgir Már Bragason (BMB) og
Sveinn Adolfsson (SA) á Face Time.
Fjarverandi: Kári Gunnlaugsson (KG).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
Tölvupóstur frá UMFÍ v/ umsóknar í Umhverfissjóð Pálma Gíslasonar. Móttekið og framsent á
deildir og deildir hvattar til að sækja í sjóðinn.
Ályktun ungmennaráðstefnu UMFÍ Ungt fólk og lýðræði. Móttekin.
Tölvupóstur frá UMFÍ. Ársáætlun stjórnar UMFÍ 2015 – 2016. Móttekin.

3. Send bréf.
Umsókn send í Forvarnarsjóð ÍT v/ skyndihjálparnámskeiðs.

4. Formanna- og gjaldkerafundur.
Farið yfir formanna- og gjaldkerafund. Umræður um sali félagsins hvað mætti gera metur. Allar
hugmyndir vel þegnar. Fundagerðin lá fyrir fundinum.

5. Starfsskýrslur ÍSÍ.
Skila þarf starfsskýrslu fyrir 15. Apríl til ÍSÍ. EH hefur óskað eftir því við deildir að þær uppfæri
upplýsingar í Felix-kerfinu fyrir 10. apríl.

6. Námskeið í Nora.
Námskeið í Nora var haldið 15. mars fyrir stjórnarfólk og þjálfara. Frekar dræm mæting var á
námskeiðið. Umræður um hvað sé hægt að gera til að fá fólk til að mæta.

7. Skyndihjálparnámskeið.
EH sagði frá því að skyndihjálparnámskeið yrði haldið 29. mars og er góð þátttaka.

8. Önnur mál.
BMB spurðist fyrir hvort stjórnarmenn vissu hvort það væri verið að rita fundagerðir í deildum
félagsins. Nokkrar umræður um málið. Ákveðið að fundagerðir deilda verði setta inn á heimasíðu
félagsins. Framkvæmdastjóra falið að útbúa inn á heimasíðu Keflavíkur svæði sem deildir setji
inn fundagerðir sínar.
EH sótti framkvæmdastjóra fund UMFÍ 11. mars.
Búið að óska eftir fulltrúum í nefndir fyrir Keflavíkurdaginn og unglingalandsmótsnefnd.
Ekki búið að fá upplýsingar frá örðum félögum hvað varðar afrekssjóð.
Umhverfisdagurinn ákveðið að bjóða upp hamborgara ?.
Ákveðið að leiga fyrir sal væri þrjátíuþúsund krónur.
Þorsteinn Magnússon framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar Keflavíkur hefur látið af störfum.
Aðalstjórn þakkar honum samstarfið og óskar honum velgeni í því sem hann tekur sér fyrir hendur.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:05
Næsti stjórnarfundur 5. apríl kl. 18:00. Fundinn ritaði BS.


