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1.        

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag 

 596. stjórnarfundur 24. janúar 2023 kl. 18:00 
 

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

 
1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð samþykkt. 
 

2. Innkomin bréf 
Erindi fimleikadeildar til íþrótta- og tómstundaráðs RNB_2023, hækkun þjálfarastyrks og 
fjárhagsstuðningur. 
Fundargerð BUR knattspyrnuráðs.  
Ávísun frá UMFÍ sem nýta má í samstarf og gleði með öðrum félögum. 
Erasmus KA182-sport umsókn. 
Erasmus Kynning - tækifæri  fyrir íþróttaverkefni + tölvupóstur. 
Óánægja rekstrarstjóra fimleikadeildar + tölvupóstur með bréfinu. 
Fimleikar dósagámur. 
Vel heppnaður dagur barna- og unglingaráða KSÍ. 
Endurnýjun á skráningu í almannaheillaskrá. 
Skinfaxi 

 
3. Send bréf 

Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir og ráð. 
Svar sent til Kjartans Más bæjarstjóra vegna rekstrarleyfis vínveitinga.  

 
4. Aðalfundir deilda Keflavíkur fyrir starfsárið 2022 

Badminton- og blakdeild hafa lokið sínum aðalfundum. Óbreytt stjórn í badmintondeild og 
reksturinn í lagi. Breyting var í stjórn blakdeildar og komu nýir aðilar inn en sami formaður, 
Guðrún Jóna Árnadóttir. Guðrún Jóna fékk silfurmerki fyrir tíu ára stjórnarsetu. Aðalfundir 
deilda halda svo áfram í þessari viku og þeirri næstu. 

 
5. Aðalfundur Keflavíkur fyrir starfsárið 2022 

Fundurinn verður miðvikudaginn 15. febrúar kl. 19:00. Minnisblað yfirfarið. 
 
6. Staða í nefndum 

Framtíðarnefnd um íþróttamannvirki RNB, Einar sagði frá umræðu. Rekstrarnefnd RNB, 
Garðar sagði frá umræðu.  

 
7. Önnur mál 

A. Mennta- og barnamálaráðuneyti  veitti viðbótar Covid 19 styrk. Körfuknattleiksdeildin 
fékk, rúmar 1,8 milljónir króna og Knattspyrnudeild fékk tæpar 3,6 milljónir króna.  
Barna- og unglingaráð körfunnar og sunddeildinni var hafnað. 
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B. Allir aðilar tilskildir aðilar búnir að samþykkja rekstrarleyfi (vínveitingaleyfi fyrir 
Sunnubraut 34) bara eftir að gefa það út. 

C. Þorrablót knattspyrnu- og körfuknattleiksdeildar var glæsilegt og þeim aðilum þakkað 
fyrir. Framkvæmdastjóra falið að fá uppgjör vegna blótsins.  

D. Gjaldkeri sendi út tölvupóst vegna breytinga á frágangi ársreiknings aðalstjórnar. Stjórnin 
samþykkti tillöguna. 

E. Framkvæmdastjóra falið að kanna með rekstur á sjálfsala.  
 

 
Fundi slitið kl. 19:30 
Næsti fundur verður þriðjudaginn 7. febrúar 2023 
Fundinn ritaði Eva Björk 

 
 
 


