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  Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 
576. stjórnarfundur þriðjudaginn 4. janúar 2022 kl. 18:00 

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

 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerðir yfir farnar og samþykktar. 
 
2. Innkomin bréf 

Fréttabréf UMFÍ hertar sóttvarnarreglur. 
Tölvupóstur frá formanni ÍRB Guðbergi Reynissyni vegna kjörsins á íþróttakarli og -konu 
Reykjanesbæjar en því hófi hefur verið frestað. 
Jólakort frá ÍSÍ. 
Tölvupóstur frá Barnaheill um námskeið Verndara barna um er að ræða þrjú námskeið. 
Tölvupóstur frá UMFÍ ferð til Ósló daganna 23. – 27. mars næstkomandi með sambandsaðilum. 
Allir sambandsaðila eiga kosta á að senda einn fulltrúa í ferðina.  Ákveðið að senda 
framkvæmdastjóra í ferðina og bjóða íþróttastjóra að fara á biðlista.  

 
3. Send bréf 

Ýmis tölvupóstur sendur á stjórnir og ráð.  
Áminning send á deildir og ráð um að sækja um í ferðasjóð ÍSÍ. 
Tölvupóstur sendur á deildir Keflavíkur með tillögum að aðalfundi hverrar deildar. 
Tölvupóstur sendur á deildir Keflavíkur vegna takmarkan í hóf á útnefningu á  
íþróttakarli og -konu Keflavíkur 2021. 

 
4. Aðalfundir deilda Keflavíkur 

Búið er að senda á deildir tillögur að aðalfundartíma. Framkvæmdastjóri sér svo um að 
auglýsa aðalfundina. Nokkrar umræður um með hvaða hætti fundirnir gætu fari fram vegna 
fjöldatakmarkanna. 

 
5. Verkefnir „Allir með“ 

Verkefni „Allir með“ er að klárast. Búið að senda inn skýrslu og reikning fyrir 
lokagreiðslunni. 

 
6. Íþróttakarl og kona Keflavíkur 

Í hófi sem haldið var þriðjudaginn 28. desember í félagsheimili okkar til heiðurs íþróttafólkinu 
var útnefnt íþróttakarl og -kona hverrar deilda Keflavíkur 202. Þau Hörður Axel Vilhjálmsson 
körfuknattleiksmaður og Eva Margrét Falsdóttir sundkona voru útnefnd íþróttakarl og -kona 
Keflavíkur 2021. Covid takmarkanir settu  sinn svip sinn á hófið en einungis þeir íþróttamenn 
og -konur sem deildir höfðu tilnefnt ásamt þremur stjórnarmönnum úr Aðalstjórn. 
Knattspyrna: Sindri Kristinn Ólafsson og Natasha Moraa Anasi, Körfuknattleik: Hörður Axel 
Vilhjálmsson og Anna Ingunn Svansdóttir, Fimleikar: Heiðar Geir Hallsson og Margrét Júlía 
Jóhannsdóttir, Sund: Már Gunnarsson og Eva Margrét Falsdóttir, Taekwondo: Jón Ágúst 
Jónsson og Dagfríður Pétursdóttir, Blak: Gunnar Trausti Ægisson og Valdís Guðmundsdóttir 
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7. Önnur mál 
A. Stjórnarmenn gefi upp hvort þeir hyggjast gefa kost á sér til endurkjörs. Einar H sagði að 
hann gæfi kost á sér til formanns áfram. Kári Gunnlaugsson og Birgir Már Bragson voru 
kosnir til tveggja ára á síðasta aðalfundi og eiga því eitt ár eftir. 
B. Umræður um stöðudeilda og einnig hvað varðar stjórnir þeirra. 
 
 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 18. janúar  
Fundi slitið kl. 19:20 
 
Fundinn ritaði Einar Haraldsson 

 


