
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

468. Stjórnarfundur haldinn 05. apríl 2016 kl:18:00
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK), Bjarney S. Snævarsdóttir (BS),
Birgir Ingibergsson (BI) og Sveinn Adolfsson (SA) á Face Time.
Fjarverandi: Kári Gunnlaugsson (KG), Guðjón Axelsson (GA) og Birgir Már Bragason (BMB).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
IKEA bæklingur. Móttekin.
Bréf frá ÍSÍ v/ skil á starfsskýrslum. Móttekið og hefur verið sent á deildir.
Tölvupóstur frá Marteini Sigurgeirssyni v/ heimildarmyndar um Þorstein Einarsson. Móttekið.
Bréf frá knattspyrnudeild v/ frestunar á greiðslu láns. Samþykkt að veita umbeðin frest.

3. Send bréf.
Fjórar umsóknir sendar í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ. Þrjár frá aðalstjórn og ein fyrir hönd
unglingaráðs knattspyrnudeildar.
Bréf sent inn til íþrótta- og tómstundaráðs fyrir hönd unglingaráðs knattspyrnudeildar v/aðstöðu á
æfingasvæðinu.

4. Starfsskýrslur ÍSÍ.
EH sagði frá því að búið væri að senda á deildir og þær eiga að vera búnar að uppfæra Felixinn fyrir 10.
apríl. EH mun síðan gera starfsskýrslu félagsins og senda hann inn eigi síðar en 15. Apríl.

5. Skyndihjálparnámskeið.
EH sagði frá því að skyndihjálparnámskeiðið sem haldið var 29. mars voru þátttakendur tuttugu og
fimm.

6. Umhverfisdagur Keflavíkur.
Umhverfisdagurinn verður haldinn 26. apríl. 2016. Framkvæmdastjóri er að hefja undirbúning.

7. Önnur mál.
EH sagði frá því að en hafa ekki allar deildir skila inn fulltrúum í nefndir fyrir Keflavíkurdaginn og
unglingalandsmótsnefnd.
EH er búinn að fá upplýsingar frá nokkrum félögum hvað varðar afrekssjóð.
EH sagði frá því að útibú Landsbankans í Keflavík væri að styrkja í landsliðsferðir. EH falið að
kanna þetta betur með hvaða hætti þetta væri.
EH sagði frá samtali við formann Breiðabliks varðandi afrekssjóð, en þeir eru ekki með slíkan
innan félagsins en eru að hugsa á sömu nótum og við.
Meistaraflokkur kvenna knattspyrnu hefur endurgreitt lán til aðalstjórnar sem veitt var 9.10 2015.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:35
Næsti stjórnarfundur 19. apríl kl. 18:00. Fundinn ritaði BS.


