KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

FUNDARGERÐ
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:
Þátttakendur:

Boðuð forföll:

Fjarverandi:
Fundarritari:
Helstu mál:

2. fundur stjórnar KLÍ, 2009-2010
Skrifstofu KLÍ
Fimmtudag. 18.06.09 kl. 17:30
Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður
Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri
Helga Sigurðardóttir (HS) ritari
Sigurlaug Jakobsdóttir (SJ) varamaður
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður
Guðmundur Sigurðsson (GS) varamaður
Reynir Þorsteinsson (RS) fundarritari
Guðmundur Jóhann Kristófersson (GJK)
VG
Fundargerð s.f., dagskrá vetrar, Landsmót UMFÍ, Önnur mál.

Dagskrá fundarins:
1. Fundargerð síðasta fundar.
Fundargerð 1 fundar samþykkt samhljóma.
2. Dagskrá n.k. tímbils.
Lagfæra þarf dagsetningar í upphafi tímabils þannig að a.m.k. 1 d. karla og kvennadeild fylgist
að með byrjun á tímabili, ekki er hægt að vita með 2. deild fyrr en skráning liggur fyrir.
Skráning er full í 1 d karla og kominn er sami fjöldi liða í kvennadeild og var síðasta tímabil,
ekki liggur fyrir skráning í 2 deild frá ÍA eða KFK.
3. Lansmót UMFÍ.
Keila verður sem sýningar/kynningargrein á Lansmóti UMFÍ sem verður haldið á Akureyri
dagana 9-12. júlí n.k., búið er að stilla keilu upp í dagskrá þann 11. júlí með keppni fyrst og
síðan kennslu – 2 tímar í hvort. Áætlað er að hafa c.a. 12 keppendur og æskilegast væri að
fá þáttakendur frá Akureyri inn í það, síðan frá Akranesi og af Reykjavíkursvæðinu,
æskilegast væri ef hægt væri að fá þverskurð af keppniskeilurum, þ.e. unglinga (pilta og
stúlkur) svo og fullorðna af báðum kynjum.
Leiðbeinendur yrðu a.m.k. bæði HIJ og TÓ, leitað verður eftir fleirum í það verkefni.
4. Önnur mál.
Starfsmaður KLÍ, HIJ, er búinn að biðja um leyfi frá störfum í ágúst og október, ekki nein
fyrirséð vandamál, HS tekur að sér innslátt á skori deilda á meðan.
Stjórnarfundir í sumar verða óreglulegir og þá samkv. boðun formanns, fyrstu ákveðni fundur
má reikna með í byrjun ágúst.
Fundi slitið 18:30

Keilusamband Íslands • Íþróttamiðstöðinni, Laugardal 104, Reykjavík
Sími 514 4067 • Fax: 514 4001 • kli@kli.is • www.kli.is

