
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

500. Stjórnarfundur haldinn 31. janúar. 2018 kl:18:00.
Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG) , Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson (BI), Birgir Már Bragason (BMB) og
Eva Björk Sveinsdóttir (ES)
Fjarverandi: Sveinn Adolfsson (SA).

1. Fundagerð síðasta fundar
Farið yfir og samþykkt.

2. Innkomin bréf.
Tölvupóstur frá Ríkisskattstjóra v/skila á virðisaukaskatti. Móttekið.
Tölvupóstur frá Björgu Hafsteinsdóttur v/starfsbikars Keflavíkur. Móttekið.
UMFK-Blaðið frá desember 1975. Guðni Kjartansson færði framkvæmdastjóra blaðið. Móttekið.
Tölvupóstur frá Hilmari Erni Jónassyni v/styrkja fyrir íslandsmeistaratitla úr íþróttasjóði íþrótta- og
tómstundaráðs Reykjanesbæjar. Móttekið. Umræður um málið. Aðalstjórn tekur undir gagnrýni
sunddeildarinnar. Aðalstjórn furðar sig á því að ekki hafi verið haft samband við Íþróttabandalag
Reykjanesbæjar þegar þessar reglur voru settar. Framkvæmastjóra falið að hafa samband við íþrótta- og
tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar til að fara yfir málið. Framkvæmdastjóra falið að senda erindi til
Íþróttabandalags Reykjanesbæjar og óska eftir því að bandalagið taki þetta upp við íþrótta- og
tómstundaráð Reykjanesbæjar.
Tölvupóstur frá Hafþóri Barða Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar v/skila á iðkendum
vegna hvatagreiðslna. Móttekið.Aðalstjórn furðar sig á því að Reykjanesbær skuli einhliða setja auknar
kröfur og vinnu á sjálfboðaliða vegna hvatagreiðslna Reykjanesbæjar til foreldra.
Tölvupóstur frá Ingigerði Sæmundsdóttur formanni ÍRB v/bréfs frá ÍSÍ v/Metoo. Móttekið.Umræður um
málið og rætt hvað við getum gert. Framkvæmdastjóra falið að setja slóð inn á heimasíðu Keflavíkur sem
vísar á síðu ÍSÍ varðandi kynferðislegt áreiti og ofbeldi. Framkvæmdastjóra falið kynna sér málið hjá ÍSÍ
nánar.

3. Send bréf.
Ýmis tölvupóstur sendur á stjórnarmenn deilda og aðalstjórn Keflavíkur.

4. Aðalfundir deilda Keflavíkur 2018
Flestar deildir búnar að halda sinn aðalfund. Aðalfundur knattspyrnudeildarinnar verður haldinn 13. febrúar.
Jón Benediktsson formaður knattspyrnudeildar hefur tilkynnt að hann gefi ekki kost á sér til formanns
knattspyrnudeildar.
Formannaskipti urðu í fimleikadeild en Halldóra Guðmundsóttir hætti og Tinna Káradóttir tók við.

5. Aðalfundur Keflavíkur 2018
Farið yfir minnisblað vegna aðalfundar.

6. Önnur mál.
BMB spurði úti aðstöðu fimleikadeildar og leggur til að aðalstjórn fari ásamt fimleikadeild og beiti sér fyrir
því það nýtt fimleikahús verði byggt.
Umræður um hvort stjórnarfólk og þjálfarar innan Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags skili inn til
aðalstjórnar sakavottorði. Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að óska eftir því við stjórnendur deilda að
allir þjálfarar og aðstoðarþjálfarar skili inn sakavottorði til aðalstjórnar. Svo í framhaldi verðu óskað
eftir því að þeir aðilar sem sitja í stjórnum og ráðum Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags skil inn
sakavottorði.
Í tilefni að fimmhundraðasta stjórnarfundi aðalstjórnar þá er stjórnarmönnum boðið til kvöldverðar eftir
fund.

Næsti fundur verður 15. febrúar kl.18.00.
Fundi slitið 19:15 Fundinn ritaði BS.


