487. Stjórnarfundur haldinn 4. maí. 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 Sabínu Steinunni Halldórsdóttur landsfulltrúa UMFÍ v/ferðar til Danmerkur. Móttekið.
Bréf frá VÍS v/vatnstjóns Hringbraut 108. Móttekið.
Tölvupóstur frá Ingigerði Sæmundsdóttur formanni ÍRB v/íþróttaþings ÍRB 22. maí. Móttekið.
Bréf frá UMFÍ v/úthlutunar á styrk fyrir skyndihjálparnámskeið. Móttekið.
Bréf frá UMFÍ v/höfnunar á styrk fyrir Nóranámskeið. Móttekið og aðalstjórn harmar þessa höfnun.
Bréf frá UMFÍ v/boðunar á vorfundar UMFÍ 20. maí. Móttekið.
Bréf frá UMFÍ v/uppsagnar á utanumhaldi á Evrópu ungafólksins. Móttekið.
Tölvupóstur frá ÍSÍ v/hjólað í vinnuna. Móttekið.
3. Send bréf.
Framtíðarsýn deilda send á formann ÍRB.
Tölvupóstur sendur á allar stjórnir deilda v/ Hreyfivikur UMFÍ þar sem deildir eru hvattar til að taka þátt.
4. Umhverfisdagur Keflavíkur.
Umhverfisdagur Keflavíkur var haldinn 25. apríl. Glæsileg þátttaka var og voru í kringum eitthundrað og
tuttugumanns sem tóku þátt. Frábær dagur og Þakkir til stuðningsaðila og þeirra aðila sem tóku þátt í
deginum.
5. Vorfundur UMFÍ.
Vorfundur UMFÍ verður haldinn 20. maí á Hvolsvelli. EH mætir.
6. Hreyfivika UMFÍ
Hreyfivika UMFÍ verður þann 29. maí – 4. Júní. EH hefur sent tölvupóst á stjórnarfólk í deildum
Keflavíkur og óskað eftir því við deildir að þær taka þátt í Hreyfivikunni. EH mætti á fund hjá
Heilsueflandi samfélagi 11. apríl til að kynna þeim verkefnið. Reykjanesbær tekur þátt.
7. Þing ÍRB
Boðað hefur verið til ársþings ÍRB 22. maí í Íþróttaakademíunni. Keflavík á tíu fulltrúa.
8. Heiðrun
Aðalstjórn ákvað að heiðra þrjá einstaklinga með Silfur-Heiðursmerki félagsins þá Sverrir Þór
Sverrisson og Gunnar Stefánsson þjálfara meistaraflokks kvenna í körfubolta og Jóhann D Bianco
stuðningsmaður Keflavíkur.
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9. Önnur mál.
EH mætti á morgunverðarfund 3. maí á Grand Hótel með yfirskriftinni „Hvernig líður börnum í
íþróttum“.
Lokahóf körfuknattleiksdeildar var haldið 30. apríl í félagsheimili okkar og var stjórnarmönnum ásamt
mökum boðið. EH sæmdi þá Sverri Þór Sverrisson og Gunnar Stefánsson þjálfara meistaraflokks
kvenna og Jóhann D Bianco stuðningsmann Silfur-Heiðursmerki Keflavíkur. Aðalstjórn færir þessum
einstaklingum hamingjuóskir, einnig óskar aðalstjórn körfuknattleiksdeildinni til hamingju með
Íslands- og bikarmeistaratitilinn.
Taekwondodeildin vann sinn níunda bikarmeistaratitil og óskar aðalstjórn þeim til hamingju með
þennan einstaka árangur.
EH, KG og ÞMK eru að vinna að kynningu fyrir bæjarráð Reykjanesbæjar.
Ákveðið að kaupa stuðningsmannakort af knattspyrnudeildinni. Framkvæmdastjóra falið málið.
EH sagði frá því að hann hefði sent inn fyrirspurn til Mílu um kostnað á að tengja Sunnubrautina við
ljósleiðara/ljósnet.
Næsti fundur verður 18. maí kl.18:00
Fundi slitið 19:05 Fundinn ritaði BS.
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