
 
 

 

             
 

  Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
562. stjórnarfundur þriðjudagur 30. mars 2021 kl. 18:00 

Mættir:  
Einar Haraldsson, Kári Gunnlaugsson, Garðar Már Newman, Birgir Már Bragason, Björg 
Hafsteinsdóttir og Sveinbjörg Sigurðardóttir. Eva Björk Sveinsdóttir og Jónína Steinunn Helgadóttir 
fjarverandi. 

 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð yfirfarin og samþykkt. 
 

2. Innkomin bréf  
Fundagerð bæjarráðs Reykjanesbæjar 1312. fundur 5. liður. 
Fundagerð knattspyrnudeildar og unglingaráðs. Hrós á deildina og ráðið fyrir góðar 
fundagerðir. 
Tölvupóstur frá Elíasi Atlasyni starfsmanni ÍSÍ umsjónarmanni með Felix kerfinu. 
Tölvupóstur frá UMFÍ fréttabréf Hertar aðgerðir og allt íþróttastarf fellur niður á nýjan leik. 
Tölvupóstur frá RSK staðfesting á stjórn unglingaráðs knattspyrnudeildar. 

 
3. Send bréf 

Ýmis tölvupóstur sendur á stjórnir og ráð  
Tölvupóstur sendur á þær deildir sem fengu úthlutað af styrk ÍSÍ hvernig skipting var. 
Tölvupóstur sendur á ÍSÍ vegna skiptingu þá því fjármagni sem Keflavík fékk í sinn hlut 
 

4. Hringbraut 108 
Úttekt á bruna- og þjófavarnarkerfi á Hringbraut 108. Skipt var um rafhlöður annars var allt í 
lagi með kerfin. Birgir Már Bragason sagði frá því að það væri verið að gera forkönnun á 
stöðu eignarinnar.  

 
5. Fundagerð bæjaráðs Reykjanesbæjar 

Í fundagerð bæjarráðs Reykjanesbæjar  frá fundi 1312 lið 5 að Keflavík er úthlutaður 
neyðarstyrkur að upp hæð 10.000.000- krónur. Rætt um skiptingu og ákveðið að skipta 
hlutfallslega miðað við veittan styrk. (Á eftir að samþykkja þessa styrkveitingu í bæjarstjórn). 

 
6. Þjálfarastyrkur Reykjanesbæjar 

Einar Haraldsson fór yfir skipting á þjálfarastyrk RNB/ÍRB til deilda félagsins. 
 

7. Önnur mál 
A. Einar Haraldsson átti fund í gömlu slökkvistöðinni vegna stofnunar á borðtennisdeild eða 

félagi með Hafþóri Barða Birgissyni, Guðbergi Reynissyni, Piotr, Jóni Gunnarssyni og 
einum til. Nú er verið að stefna að því að stofnað verði borðtennisfélag 

B. Einar Haraldsson sagði frá samskiptum sínum við jón Björn Ólafsson forstöðumanns 
þjónustusviðs Íþróttasamband fatlaða vegna skráningar á fötluðum (Már Gunnarsson). 
Ákveðið að stofna ekki undirdeild þar sem Nes sér um íþróttir fatlaða hér í 
Reykjanesbæ. 



 
 

 

C. Einar Haraldsson sagði frá að fjórar deildir innan félagsins væru búnar að fá styrk frá 
Vinnumálastofnun vegna launagreiðslna. 

D. Umræða um lyftingasal í B – sal. Björg Hafsteinsdóttir ætlar að fá tilboð í spegil hjá 
Glersölunni 

E. Birgir Már kom inn á malarvöllinn hvort ekki ætti að setja kraft í að gera svæði þannig að 
börn gætu leikið sér þar (Gervigrasvöll á svæðið eða gervigrasvöll og  körfuboltavöll svo 
eitthvað væri nefnt) léttar umræður um málið. 

F. Umræða um fimleikahúsið. 
 
Næsti fundur verður fimmtudaginn 15. apríl  2021 
Fundi slitið kl. 19:30 
Fundinn ritaði Einar Haraldsson. 


