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313. Stjórnarfundur haldinn 22. maí  2008  kl:18:00 
Mættir: Einar, Kári, Þórður, Sigurvin, Birgir, Sveinn og Bjarney. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Lesin og samþykkt. 
 
2. Fulltrúar frá knattspyrnu- og körfuknattleiksdeild. 
Heimsókn frá forsvarsmönnum körfuknattleiksdeildar, formanni Margeiri Elentínusar og 
Sævari Þorkeli Jenssyni stjórnarmanni. Kynntu stjórnarmönnum hugmynd að fjáröflun 
og óskuðu í leiðinni eftir leyfi til þessa að hrinda henni af stað. Einnig sögðu þeir frá því 
að búið væri að semja við flesta leikmenn og þjálfara mfl. karla og kvenna. EH þakkaði 
þeim fyrir komuna. Umræður urðu um málið. Framkvæmdastjóra falið að kanna hvort 
hugmyndin gangi gegn lögum félagsins og hvort hún gengi gegn lögum og 
reglugerðum KKÍ.   
Fulltrúar knattspyrnudeildar Keflavíkur þeir Þorsteinn Magnússon formaður og Smári 
Helgason mættu á fund en þeir höfðu verið boðaðir v/ kaupa deildarinnar á tveimur 
leikmönnum sem gengu til liðs við mfl. karla. Smári lagði fram gögn varðandi þessi 
kaup. Skýringar þeirra félaga sýna fram á að áætlanir séu að gagna upp og næstum því 
búið að fjármagna kaupin. EH þakkaði þeim greinagóð svör og fyrir komuna. 
 
3. Innkominn bréf. 
Bréf frá ÍSÍ v/ hjólað í vinnuna.  
Bréf frá formanni UMFÍ Helgu Guðrúnu Guðjónsdóttur þar sem hún þakkar fyrir sig v/ 
fimmtugsafmælis síns.  
Bréf frá UMFÍ v/ kynnisferðar til Sokol í Tékklandi.  
Bréf frá Íslandspósti v/ flutnings á afgreiðslunni.  
Bréf frá Lýðheilsustöð v/ ráðleggingar um hreyfingu. 
 
4. Send bréf. 
Bréf sett í hólf deilda og sent í tölvupósti til deilda v/ þátttöku í vinnu við 17. júní. 
 
5. 17.júní 2008. 
Dagskrá að verða tilbúinn. Undirbúningur gengur eftir áætlun. Skrifað var undir samning 
við menningarráð RNB. 

 
6.Íþrótta- og leikjaskóli. 
Undirbúningur í fullum gangi. Starfsmenn farnir á fullt að vinna að undirbúningi. 
Innritun verður 4. og 5. júní og fyrra námskeiði byrjar 9. júní. 
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frh. 

 
7. Önnur mál. 
EH sagði frá því að hann hefði undirritað þrjá samninga fyrir hönd félagsins, 
samning v/ íþrótta- og leikjaskóla, samning v/ reksturs á félagsheimili okkar að 
Hringbraut 108 og samning v/ 17. júní. 
Íþróttanefnd ríkisins kemur í heimsókn á mánudaginn 26. maí og mun EH verða 
með erindi um íþróttamál í Reykjanesbæ (ÍRB). 
 

 
 

 
Næsti stjórnarfundur 05.06.’08 kl.17:05. 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:50 
Fundinn ritaði SG 


