
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

486. Stjórnarfundur haldinn 30. mars. 2017 kl:18:00.
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS) og Eva Björk Sveinsdóttir (ES).)
Fjarverandi: Birgir Ingibergsson (BI), Sveinn Adolfsson (SA) og Birgir Már Bragason (BMB

1. Fundagerð síðasta fundar.
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkomin bréf.
Tölvupóstur frá formanni íþróttabandalags Reykjanesbæjar v/framtíðarsýnar deilda og félaga innan
ÍRB. Móttekið.
Afrit af framtíðarsýn fimleikadeildar, skotdeildar og taekwondodeildar Keflavíkur. Móttekið og
framkvæmdastjóri sendir á stjórnarmenn og tekið svo fyrir á næsta fundi.
Tölvupóstur frá foreldri sem bendir á stefnumótun Gróttu. Móttekið og þakkar fyrir ábendinguna.
Afrit af tölvupóstsamskiptum Önnu Sigríðar Jóhannesdóttur og Guðlaugs H Sigurjónssonar sviðsstjóra
Reykjanesbæjar v/ malarvallarins við Hringbraut. Móttekið.
Tölvupóstur frá Jóhanni Friðriki Friðrikssyni heilsueflandi samfélagi v/ boðunar á fund hjá nefndinni
v/ Hreyfiviku UMFÍ. Móttekið og EH mætir á fund hjá þeim 11 apríl.
Bréf og bæklingur frá Henson. Móttekið.

3. Send bréf.
Tölvupóstur sendur á stjórnarmenn deilda v/ skyndihjálparnámskeiða.
Tölvupóstur sendur á formenn og gjaldkera deilda v/ boðunar á formanna- og gjaldkerafund.
Tvær umsóknir sendar inn í fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ v/skyndihjálparnámskeiða og Nora.

4. Formanna- og gjaldkerafundur.
Formanna- og gjaldkerafundur var haldinn 20. mars kl. 19:00. Boðið var upp á hressingu í byrjun fundar.
Mæting var mjög góð á fundinn. Fundagerðin lá fyrir og hefur verið send á fundarmenn.

5. Námskeið.
Skyndihjálparnámskeið voru haldin 21. og 28 mars. Farðið var yfir endurlífgjöf  (hjartahnoð).
Þátttakan var nokkuð góð, sextán á fyrra námskeiði og níu á seinna námskeiðinu.

6. Önnur mál.
EH mætti á vinnustofu Heilsueflandi samfélags í Stapa miðvikudaginn 22. mars 2017.
EH átti fund með Hafþóri Barða Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar  ásamt Jenný
Lárusdóttur framkvæmdastjóra UMFN þar sem farið var yfir hugsanlega fjölgun barna í íþróttum.
Formaður ÍRB Ingigerður Sæmundsdóttir kom í dag, fimmtudaginn 30 mars og átti fund með EH um
framtíðarsýn og almennt um íþróttamál.
Búið er að færa bókhald skotdeildar og barna- og unglingaráðs fyrir janúar og febrúar 2017.

Næsti fundur verður 27. apríl kl.18:00
Fundi slitið 19:05 Fundinn ritaði BS.


