473. Stjórnarfundur haldinn 30. ágúst 2016 kl:18:00
Mættir:

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

2. Innkominn bréf.
Boðsbréf sent á formann Keflavíkur vegna boðs á setningarathöfn 6. landsmóts 50+ Ísafirði og 19.
unglingalandsmóts Borganesi. Því miður átti EH ekki heimangengt en þakkar gott boð.
Bréf frá knattspyrnudeild Keflavíkur frá 22. júní þar sem óskað er eftir því að aðalstjórn fjármagni
kaup á tveimur gámum. Málið tekið fyrir á milli funda og samþykkt og var framkvæmdastjóra
falið að ganga frá málinu. Gámarnir hafa verið keyptir.
Bréf frá formanni blakdeildar þar sem verið er að óska eftir fleiri tímum í íþróttahúsum. Móttekið.
Bréf frá UMFÍ v/ umsókna um styrki úr Fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ. Móttekið.
Afrit af bréfi frá Ingvari Georgssyni framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar sent á Helga Arnarsson
sviðstjóra fræðslusviðs og Hafþór Birgis íþrótta- og tómstundafulltrúa RNB v/ fíkniefnaneyslu á
íþróttavellinum við Hringbraut. Umræður um málið og mælst til að framkvæmdastjóri félagins
sé inn í þessu máli frá upphafi.
Afrit af bréfi frá Ingvari Georgssyni framkvæmdastjóra knattspyrnudeildar sent á bæjarráð
Reykjanesbæjar v/óska um að sett verði upp myndavélakerfi í stúku á íþróttasvæðinu við
Hringbraut. Móttekið.
Tölvupóstur frá Skúla Ólafssyni v/undirskriftar á eyðublað v/slyss sonar síns sem hann hlaut á
æfingu taekwondo. Móttekið og framkvæmdastjóri búinn að skrifa undir.
3. Send bréf.
Bréf frá UMFÍ v/ umsókna um styrki úr Fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ sent á deildir Keflavíkur.
Bréf sent á deildir Keflavíkur vegna mistaka í greiðslum á þjálfarastyrk RNB/ÍRB 2016.
Bréf sent á deildir Keflavíkur vegna umsókna um styrki úr Fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ.
Tölvupóstur sendur á deildir Keflavíkur vegna veitinga viðurkenninga á lokahófum deilda þar sem
deildir eru hvattar til að fara eftir handbókinni fyrirmyndardeild ÍSÍ.
4. 19. Unglingalandsmót UMFÍ Borganesi.
Þátttakendur frá Keflavík voru sextíu. Mótið heppnaðist vel í alla staði og voru okkar þátttakendur
ánægðir. Farastjóri var Elísabet Lovísa Björnsdóttir og tjaldbúðastjóri Elínborg Herbertsdóttir og vill
aðalstjórn færa þeim þakklæti sitt fyrir þeirra framlag.
5. Sambandsráðsfundur UMFÍ.
Sambandsráðsfundur UMFÍ verður haldinn 15. október á Laugum í Sælingsdal.
Sambandsráð er skipað formönnum sambandsaðila UMFÍ eða varamönnum þeirra, ásamt stjórn UMFÍ
eða varamönnum hennar. EH mun mæta.
6. Málþing Keflavíkur.
EH kynnti drög að dagskrá á málþingi sem halið yrði í október. Umræður um málið og ákveðið að kanna
með rafræna skoðunarkönnun á málþinginu. Framkvæmdastjóra falið að halda áfram með málið.
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7. Önnur mál.
EH kom með þá hugmynd að skipta út sjónvarpi í sal 1 og setja skjávarpa í staðinn og tjald. EH
var búin að fá tilboð í skjávarpa og tjöld. Umræður um málið. Framkvæmdastjóra falið að skoða
málið nánar.

EH lagði fram tillögu að úthlutun á styrk Bláa Lónsins til deilda sem. Tillagan samþykkt.
EH sagði frá því að námskeið í Nora yrði haldið 17. september í sal 2 í félagsheimili okkar.
EH sagði frá því að stefnt væri á að halda námskeið í skyndihjálp í október tvö námskeið.
Fundartími aðalstjórnar var ákveðinn annan hvern fimmtudag kl. 18:00.
Jólahlaðborð 10. desember. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá málinu.
Framkvæmdastjóri bauð fundarmönnum upp á pylsur og var afgreitt úr nýja pylsupottinum.
Rætt var lítillega um hver væri líklegur í opnuviðtal í jólablaðinu.
Elís Kristjánsson þjálfari knattspyrnudeildar unglinga hefur verið fluttur á sjúkrahús Keflavíkur, en
hann er að glíma við illvægan sjúkdóm. Aðalstjórn færir honum sínar hugheilu óskir um bata.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:10
Næsti stjórnarfundur fimmtudaginn 15. September 2016 kl. 18:00.
Fundinn ritaði BS.
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