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FUNDARGERÐ  

Yfirskrift / efni: 4. fundur stjórnar KLÍ, 2008-2009 
Staðsetning: Skrifstofu KLÍ 

Hvenær: Miðvikudag, 16.07.08 kl. 17.30 
Þátttakendur: Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður 

Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður 
Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri 
Guðmundur Sigurðsson (GS) varamaður 
Helga Sigurðardóttir (HS) varamaður 
 

Boðuð forföll: Hörður Ingi Jóhannsson HIJ) ritari 
Árni Geir Ómarsson (AGO) meðstjórnandi 
Ásgrímur Helgi Einarsson (AHE) varamaður 

Fjarverandi:  
Fundarritari: VG 

Helstu mál: Starfslýsing starfsmanns, skráningar liða, dagskrá tímabils, önnur mál.  
 
Dagskrá fundarins: 

1. Fundargerð síðasta fundar.  

Fundargerð 3 fundar kom út seinni part dags, ÞI hafði ekki athugasemdir, aðrir sem voru 
komnir og voru ekki á síðasta fundi og höfðu því ekki þekkingu til að gera athugasemdir.  

2. Starfslýsing starfsmanns.  

ÞI lagði fram drög að starfslýsingu, hún rædd ýtarlega. 

Drög að auglýsingu verður gerð og send á milli manna til yfirlestrar – síðan birt í fjölmiðli(um).  

3. Skráningar liða 

Skráningar liða liggja fyrir – nema upplýsingar um þátttöku í deildarbikar og bikarkeppni, þar 
vantar skráningu frá öllum nema ÍR.  ÞI búinn að útbúa skráningarblað sem ÞMÞ ætlar að 
setja inn nöfn á liðsmönnum hvers liðs og senda á félögin til staðfestingar.  
KFK sendir nýtt lið til keppni, KFK-k.  
 

4. Dagskrá tímabils.  

Umræða var nokkur um dagskránna – erindi höfðu borist frá KFK vegna breytinga, og fleiri 
athugasemdir voru til staðar. 
ÍA-W óskar eftir að hafa heimaleikdaga á fimmtudögum.  
GS ætlar að uppfæra dagskrármódel með nýjustu breytingum og senda á stjórn. 
 

5. Önnur mál 

ÞMÞ var með kynningu á RIG (Reykjavik International) alþjóðlegt mót sem verður í tengslum 
við Reykjavíkurleikana í Janúar 2009 – mót samþykkt, ÞMÞ og VG setja upp umsóln til 
ETBF/WTBA til samþykktar.  
Önnur mál bíða til næsta fundar – tími útrunnin 
 
Fundi slitið kl. 19:25  
Næsti fundur miðvikudag 23.07.2008 kl. 17:30 
Valgeir 


