
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

478. Stjórnarfundur haldinn 24. nóvember. 2016 kl:18:00.
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Bjarney S. Snævarsdóttir (BS),
Birgir Ingibergsson (BI), Sveinn Adolfsson (SA) og Guðjón Axelsson (GA).

Fjarverandi: Þórður Magni Kjartansson (ÞMK) og Birgir Már Bragason (BMB).

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkominn bréf.
Afrit af bréfi knattspyrnudeildar til Hafþórs B Birgissonar íþrótta- og tómstundafulltrúa
Reykjanesbæjar v/ljósleysis á vetrarbrautinni. Móttekið.
Afrit af bréfi knattspyrnudeildar til fimleikadeildar Keflavíkur v/bílastæða við Íþróttaakademíuna.
Móttekið.
Bréf frá UMFÍ v/nýrra stefnu UMFÍ „nýtum tækifærin núna, skoðanir ungs fólks“. Móttekið.
Bréf frá knattspyrnudeild v/afnota á Hringbraut 108 til flugeldasölu. Umræður um málið.
Samþykkt og framkvæmdastjóra falið að útbúa samningi við knattspyrnudeildina.
Bréf frá knattspyrnudeild v/salar 3 (vip).Umræður um málið og EH og SA skipaðir í nefnd af
hálfu aðalstjórnar.
Bréf frá ÍSÍ v/samnings við Flugfélags Íslands. Móttekið.
Tölvupóstur frá RSK v/ Rafræns persónuafsláttar. Móttekið.
Bréf frá formanni ÍRB Ingigerði Sæmundsdóttur v/ íþrótta- konu og karls hverrar deildar auk fjölda
íslandsmeistara. Móttekið og sent á deildir.
Bréf frá formanni ÍRB Ingigerði Sæmundsdóttur v/fjölda iðkenda þjálfarastyrks Reykjanesbæjar.
Móttekið og sent á deildir.

3. Send bréf.
Tölvupóstar sendir á stjórnir deilda v/ skil á iðkendum fyrir þjálfarastyrkinn, greina og mynda í
jólablaðið og skil á íþrótta- konu og karli hverrar deildar auk íslandsmeisturum.

4. Jólablað Keflavíkur.
Jólablaðið að verða klárt. Borið út 9. – 11. desember. Skil á greinum hafa aldrei verið eins sein og þurft
að ganga mikið á eftir því að allt skili sér í blaðið.

5. Hringbraut 108.
Leigusamningur við FitZone rennur út 15. desember 2016. Framkvæmdastjóra heimilt að gera
áframhaldandi samning við FitZone.

6. Íþrótta- kona og karl Keflavíkur.
Ákveðið að halda hóf til heiðurs íþrótta fólki Keflavíkur fimmtudaginn 29. desember kl. 20:00 þar sem
okkar íþróttafólk er heiðrað og útnefnir íþrótta- kona og karl Keflavíkur 2016.

7. Önnur mál.
Jólahlaðborð stjórnar.
Þorrablót Keflavíkur
Stofnað hefur verið kennitala fyrir safnanir yngri flokka knattspyrnudeildar vegna fjáraflana.
Samþykkt heimild til handa framkvæmdastjóra til að fjárfesta í fartölvu.
Búið er að halda tvö skyndihjálparnámskeið. Þátttakan var mjög góð.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:50.
Næsti stjórnarfundur fimmtudaginn 8. desember 2016 kl. 18:00.

Fundinn ritaði BS.


