
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ

522. Stjórnarfundur haldinn 4. apríl 2019 kl:18:00

Mættir:
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Birgir Már Bragason (BMB), Eva Björk Sveinsdóttir (ES),
Jónína Steinunn Helgadóttir (JH) og Sveinbjörg Sigurðardóttir (SS).
Fjarverandi:

1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð yfirfarin og samþykkt.

2. Innkomin bréf
Tölvupóstur frá Hauk Inga Haukssyni ljósmyndara vegna fyrir spurnar EH vegna mynda af aðalstjórnum
Keflavíkur. Því miður fundust engar myndir af aðalstjórnum Keflavíkur.
Tölvupóstur frá Hjálmari Árnasyni framkvæmdastjóra Keilis vegna Rafíþrótta sem íþróttagrein og samstarf við
Keflavík íþrótta- og ungmennafélag. Aðalstjórn tekur jákvætt í hugmyndina og felur framkvæmdastjóra að
funda með Hjálmari um hvernig hann sér þetta fyrir sér.

3. Send bréf
Umsókn send í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ vegna námskeiðs í Nóra.
Erindi sent á Hafþór Barða Birgisson íþrótta- og tómstundafulltrúa Reykjanesbæjar fyrir hönd
knattspyrnudeildar Keflavíkur vegna svars á skýrslu VSÓ á úttekt á nýtingu Reykjaneshallar.
Tölvupóstur sendur á stjórnir deilda með ósk um að skipa einn fulltrúa í afmælisnefnd Keflavíkur.
Tölvupóstur sendur á stjórnir knattspyrnu-, körfuknattleiks- og fimleikadeilda vegna ósk um að viðkomandi
deild skipi einn fulltrúa í nefnd um innrastarf félagsins.

4. Afmælisdagur Keflavíkur
EH sagði frá því að aðeins tvær deildir hafa skilað inn nafni í afmælisnefndina en það eru knattspyrnu-
og fimleikadeild.

5. Önnur mál
EH sagði frá fundi sem hann var boðaður á þriðjudaginn 2. apríl með Lilju Alfreðsdóttur mennta- og
menningarmálaráðherra ásamt fulltrúum fræðslusviðs á Reykjanesi til að fara yfir stöðu mála vegna uppsagna
starfsfólks á svæðinu.
EH átti fund með Jóni Trausta Snorrasyni og Sunnu Ösp Þórsdóttur vegna heimasíðunnar.
EH á fund með Auði Þorsteinsdóttur framkvæmdastjóra UMFÍ föstudaginn 5. apríl vegna CorData.
Árskort á heimaleiki knattspyrnudeildar Keflavíkur. Samþykkt að kaupa kort fyrir aðastjórnarmenn og
framkvæmdastjóra falið að ganga frá málinu.
Dagatal knattspyrnudeildar komið út.
EH er að afla gagna frá deildum hvernig stjórnir eru skipaðar til að skila inn til RSK.
EH er að kalla eftir því að deildir fái heimild sinna stjórnarmanna, þjálfara og annarra sem koma að starfinu
innan Keflavíkur til upplýsingaröflunar úr sakaskrá ríkisins.
EH er að fara í stutt frí eða frá hádegi11. apríl til 25. apríl.
EH sagði frá því að Hringbraut 108 væri að komast á lokametrana hvað varðar að eignin sé sett á nafn
Keflavíkur íþrótta- og ungmennafélags.
BMB kom inna hvernig best væri að nálgast umræðuna um félagsheimilið okkar. Nokkrar umræður um málið.

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


