
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

516. Stjórnarfundur haldinn 10. janúar 2019 kl:18:00

Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Ingibergsson (BI), Sveinn Adolfsson (SA), og
Birgir Már Bragason (BMB).
Fjarverandi: Eva Björk Sveinsdóttir (ES).

1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð yfirfarin og samþykkt.

2. Innkomin bréf
Tölvupóstar frá hinum ýmsu aðilum með ósk um gleðileg jóla og færsældar á komandi ári.
Tölvupóstur frá Sigurði Garðarssyni formanni knattspyrnudeildar vegna frestunar á aðalfundi
deildarinnar. Tekið fyrir undir lið 4.
Tölvupóstur frá Svandísi Þorsteinsdóttur formanni blakdeildar vegna aðalfundar deildarinnar. Tekið
fyrir undir lið 4.
Tölvupóstur frá Hafþóri Barða Birgissyni íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar vegna boðunar
á fund 15. janúar vegan aðstöðu knattspyrnunnar. Stjórnarmenn boðaðir á þennan fund.
Tölvupóstur frá Kristjáni Karlssyni formanni badmintondeildar þar sem hann gefur kost á sér til
formanns deildarinnar á næsta aðalfundi. Tekið fyrir undir lið 4.
Skinfaxi.

3. Send bréf
Boðsbréf sent út vegna íþróttakarls og -konu Keflavíkur 2018.

4. Aðalfundir deilda Keflavíkur 2019
Búið er að senda deildum drög í tölvupósti að aðalfundartíma deilda. Knattspyrnudeild hefur óskað eftir
frestun á sínum fundi. Blakdeild hefur staðfest sinn tíma. Kristján Karlsson hefur sent inn framboð til
formanns badmintondeildar. Aðalstjórn samþykkir breytingu á aðalfundi knattspyrnudeildar og hann
verði haldinn 5. febrúar.

5. Aðalfundur Keflavíkur
Aðalfundur Keflavíkur verður haldinn 5. mars 2019 kl.20:00. Stjórnarmenn hugi að fyrir næsta
stjórnarfund hver skuli fá starfsbikar félagsins og hverja skuli heiðra, einnig hvort stjórnarmenn gefi
kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

6. Önnur mál
Þorrablót Keflavíkur verður á laugardaginn 12. Janúar 2019.
Umræður um 90 ára afmæli félagsins. Ákveðið að bíða með að skipa nefnd fram yfir aðalfundi deilda og
félagsins.
EH sagði frá því að hann væri að vinna að því fá ljósmynd af stjórnum aðalstjórnar sem settar yrðu upp á
vegg á skrifstofu aðalstjórnar.

Næsti fundur verður 24. janúar.
Fundi slitið kl. 19:05 Fundinn ritaði BS.


