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FUNDARGERÐ  

Yfirskrift / efni: 5. fundur stjórnar KLÍ, 2009-2010 
Staðsetning: Skrifstofu KLÍ 

Hvenær: Fimmtudag. 01.09.09 kl. 17:30 
Þátttakendur: Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður 

Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri 
Reynir Þorsteinsson (RS) fundarritari 
Guðmundur Sigurðsson (GS) varamaður 
Sigurlaug Jakobsdóttir (SJ) varamaður 

Boðuð forföll: Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður 
Helga Sigurðardóttir (HS) ritari 
Guðmundur Jóhann Kristófersson (GJK) 

Fjarverandi:  
 

Fundarritari: RÞ 

Helstu mál: Vetrarstarfið, Tækninefnd 

 
Dagskrá fundarins: 

1. Fundargerð síðasta fundar.  

Fundargerð 4. fundar 2009-2010 samþykkt með ábendingu um að ekki hafi komið skýrt fram 
að skráningagjaldið sem KDK þurfi að greiða fyrri Keiluvini vegna skráningar í fyrstu deild hafi 
verið vegna sektar en ekki almennt skráningargjald.  

2. Lausir endar fyrir vetrarstarfið 

Dreifa þarf bókum með leikskýrslum í fyrstu umferðinni. GS mun taka nokkrar bækur upp á 
Akranes til að hafa ef vantar.  

Deildarbikar. Mótanefnd þarf að setja upp  innbyrðis viðureignir fyrir umferðirnar í vetur. ÞMÞ 
mun sjá um að taka skorblöðin saman í lok hverrar umferðar eins og í fyrra. 

Félagakeppni.  Það þarf að passa upp á að í síðustu umferð séu upplýsingar um innbyrðis 
úrslit fyrri umferða á staðnum ef upp kemur að 2 lið verði jöfn að stigafjölda. 

Bikarinn er í góðum farvegi og ætti að geta haldist þannig. 

ÞMÞ ætlar að tala við Keiluhöllina og fá leyfi til að setja upp kassa þar sem hægt er að skila 
inn skori eða öðrum pappír sem koma þarf til KLÍ.  

   

3. Tækninefnd    

Breytingar hafa orðið frá síðasta fundi varðandi Tækninefnd. GS hefur óskað eftir að draga 
sig úr nefndinni. Nokkur umræða var um málið og að lokum var samþykkt tillaga frá ÞMÞ um 
að óska eftir að eftirfarandi taki að sér Tækninefndina:  

Arnar Sæbergsson 

Jón Helgi Bragason 

Magnús Guðmundsson 

Sigurlaug Jakobsdóttir 

 

4. Önnur mál.     

Umræða var um meðaltal og hvað hægt sé að gera til að koma þeim málum í höfn. Engin 
ákvörðun var tekin. 
 
Ekki var ákveðin tímasetning á næsta fundi. 
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