
 
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

1.      

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 

 589. stjórnarfundur 27. september 2022 kl. 18:00 
 

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

Fundargerð samþykkt. 
 

2. Innkomin bréf 
Tvö fréttabréf UMFÍ. 
Heilsu og forvarnarvika Reykjanesbæjar 3. – 9. október. 
Tvö erindi frá körfuknattleiksdeild, framlenging á yfirdrætti og bankaábyrgð vegna húsaleigu. 
Samþykkt að veita bankaábyrgð og heimila yfirdrátt samkvæmt erindi deildarinnar. 
Framkvæmdastjóra fali að klára málið. 
Tvö erindi frá bæjarráði Reykjanesbæjar um að skipa fulltrúa í nefnd vegna endurskoðunar á 
rekstrarsamningi bæjarins við íþróttafélögin og fulltrúa í nefnd sem skoðar framtíðar 
uppbyggingu íþróttamannvirkja. 
Erindi frá Sigurði Friðriki Gunnarssyni yfir- og styrktarþjálfara yngri flokka KKDK. Vel tekið 
í erindið og er framkvæmdastjóra falið að skoða kostnað og athuga með fyrri beiðni um styrk 
frá bænum.  
Afrit af tölvupósti sem sendur var á Hafþór Barða Birgisson og Harald Axel Einarsson vegna 
frístundabílsins. Barna- og unglingaráð hefur óskað eftir fundi.  
Tölvupóstur frá framkvæmdastjóra fimleikadeildar vegna samskipta. 
Tölvupóstur frá ÍRB/ÍSÍ, íþróttavika Evrópu 23. – 30. sept. 
Tölvupóstur frá formanni körfuknattleiksdeildar vegna tilboðs í greiðsluposa. 
Afrit af tölvupósti til Helga Arnarssonar fræðslustjóra og Hafþórs Barða Birgissonar vegna 
viðhalds áhalda, tækja, búnaðar og bílastæða hjá fimleikadeild. 
Tvær fundagerðir BUR. 
Tölvupóstur frá framkvæmdastjóra fimleikadeildar vegna atviks. Framkvæmdastjóra falið að  
vinna málið með fimleikadeildinni. 
Tölvupóstur frá Helga Arnarsyni fræðslustjóra vegna kaupa á skjávarpa.  

 
3. Send bréf 

Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð.  
Svarpóstur til Reykjanesbæjar vegna skipan fulltrúa í nefndir. Garðar Newman vegna 
endurskoðunar á rekstrarsamningi bæjarins við íþróttafélögin og Birgir Már Bragason sem 
skoðar framtíðar uppbyggingu íþróttamannvirkja. 

 
4. Jólablaðið 

Umræða um einstakling fyrir opnu viðtal. Thelma Hrund Hermannsdóttir ætlar að taka 
viðtalið. 
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5. Fjármálastjóri og bókari 

Drög að ráðningarsamningi/starfslýsingu fjármálastjóra og bókara hjá félaginu rædd. Ákveðið 
að taka sér fund um þetta.  

 
6. Samráðsfundur UMFÍ í Höfn í Hornafirði 

Sambandsráðsfundur UMFÍ Höfn í Hornafirði 15. október. Einar Haraldsson verður fulltrúi 
félagsins þar. 

 
7. Önnur mál 

A. Auður Lilja hjá Öryggismiðstöðinni hefur samþykkt styrk til félagsins vegna Hringbrautar 
108.  Öryggismiðstöðin fær auglýsingu í jólablaðinu og lógó á heimasíðunni okkar. 

B. Hugur stjórnarmanna til áframhaldandi setu í aðalstjórn. 
 

Fundi slitið kl. 19:30 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 11. október 2022 
Fundinn ritaði Eva Björk 

 


