
 
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

   

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 

 585. stjórnarfundur 19. maí 2022. kl. 18:00 
 

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

 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Liggur frammi. 

 
2. Innkomin bréf 

Bókun bæjarráðs erindi knattspyrnudeildar rekstur íþróttasvæða. 
Bókun bæjarráðs erindi knattspyrnudeildar varðandi sumarstörf ungs fólks 
Samþykkt bæjarráðs Reykjanesbæjar knattspyrnudeildir Keflavíkur og Njarðvíkur. 
UMFÍ málþing vertu með Aukin þátttaka barna og ungmenna af erlendum uppruna 
UMFÍ minna á umsóknafrest í fræðslu- og verkefnasjóð 
Tölvupóstur frá Hjördísi Baldursdóttur íþróttastjóra ýmsar hugmyndir 
Tölvupóstur frá Hjördísi Baldursdóttur íþróttastjóra vera með þjálfaradag. 
Tölvupóstur frá formanni ÍRB Guðbergi Reynissyni með seinna þingboði ásamt kjörbréfi, 
tillögum og dagskrá. 
Fundagerðir frá knattsp. ung og fundi fulltrúa aðalstjórnar og körfunnar. 
 

3. Send bréf 
Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.  

 
4. Þing ÍRB 

Ársþing ÍRB verður haldið 23. maí kl. 20:00 í íþróttaakademíunni. Keflavík á tíu þingfulltrúa. 
Dagskrá, tillögur og kjörbréf lágu fyrir fundinum. Einar óskaði eftir því að stjórnarmenn 
aðalstjórnar yrðu fulltrúar ásamt Hjördís Baldursdóttur. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá 
kjörbréfi. Ólafur Birgir Bjarnason hefur gefið kost á sér í stjórn ÍRB.  

 
5. Aukaaðalfundur körfunnar 

Auka aðalfundur körfuknattleiksdeildar var haldinn 11. maí. Ólafur Örvar Ólafsson hætti sem 
formaður og Magnús Sverri Þorsteinsson var kjörin nýr formaður deildarinnar. Fundurinn var 
vel sóttur og komu margir nýir inn í stjórn.  
 

6. Önnur mál 
A. Báðir skjávarpar sem eru í sal 1 og 2 eru ónýtir. Samþykkt að fela framkvæmdastóra að 

kaup sjónvarp og einn skjávarpa. 
B. Ákveði að óska eftir tilnefningum í búininganefnd einum frá hverri deild. 
C. Búið að ræða við Tactica vegna skjalageymslu í skýi. Á eftir að teikna upp tréð sem 

við viljum hafa. Framkvæmdastjóra falið málið. 
D. Ákveðið að félagsheimilanefnd yrði skipuð af framkvæmdastjóra og íþróttastjóra 

Keflavíkur einnig að einn fulltrúi knattspyrnunnar og körfunnar tækju sæti í nefndinni. 
E. Ákveðið að kalla eftir einum fulltrúa úr hverri deild í nefnd sem skoði að koma á 

einum utan yfir galla fyrir félagið í heildsinni. Íþróttastjóra Keflavíkur stýrir nefndinni. 
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F. Umræður um endurgreiðslur úr fjáröflunum. 
G. Einar á fund með Helga Arnarssyni og Hlyni Jónssyni aðstoðarskólastjóra. 

 
 

Fundi slitið kl. 20:05 
Næsti fundur verður boðaður 
Fundinn ritaði Einar Haraldsson 


