
 
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

1.    

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 

 588. stjórnarfundur 6. september 2022 kl. 17:00 
 

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

Fundargerð samþykkt.  
 
2. Innkomin bréf 

Afrit af bréfi Hannesar Gilberts til skotdeildar. 
Afrit af bréfi Hannesar Gilberts til íþrótta- og tómstundaráðs vegna aðgengi að inni skotsvæði. 
Afrit af svarbréfi skotdeildar til Hannesar Gilberts. 
Afrit af erindi knattspyrnudeilda Keflavíkur og Njarðvíkur vegna sláttuvélar. 
Afrit af erindi rafíþróttadeildar til íþrótta- og tómstundaráðs vegna húsnæðis undir starfsemina. 
Afrit af kynningu fimleikadeildar fyrir íþrótta- og tómstundaráð. 
Afrit af bréfi foreldra barna í fimleikum til íþrótta- og tómstundaráðs. 
Fréttabréf UMFÍ, Ungt fólk og lýðræði, Forsetahlaup og Reykir í Hrútafirði. 
Trúnaðarbréf sent á Kjartan Má Kjartansson fyrir hönd körfuknattleiksdeildar. 
Tölvupóstur frá formanni rafíþróttadeildar um leyfi til að taka niður Keflavíkur merkið á 
Hringbraut 108 og setja upp í staðin merki rafíþróttadeildar. Umræða að hafa Keflavíkurmerki 
og RAFÍK merki í sömu stærð.  

 
3. Send bréf 

Ýmis tölvupóstur sendur á stjórnir og ráð.  
Svarbréf til Kjartans Más Kjartanssonar vegna spurninga um hvernig málum er háttað innan 
félagsins. 

 
4. Jólablað Keflavíkur 

Skoða með hver verður í opnu viðtali og hvern við getum fengið til að taka viðtalið. 
 
5. Fjármálastjóri og bókari 

Einar, Garðar og Birgir áttu fund með fulltrúum knattspyrnudeildar, körfuknattleiksdeilar og 
fimleikadeildar vegna fjármála og bókunar inn til félagsins. Allir sammála að skoða þetta betur 
og var aðalstjórn falið að koma með tillögu um útfærslu. 

 
6. Önnur mál 

A. Einar átti fund með Auði Lilju hjá Öryggismiðstöðinni vegna Hringbrautar 108. 
B. Hugur stjórnarmanna til áframhaldandi setu í aðalstjórn. 
C. Aðgöngukort á körfuna. 
D. Jólahlaðborð 3. desember. 
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Fundi slitið kl. 18:30 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 27. september 2022 
Fundinn ritaði Eva Björk 

 


