KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

FUNDARGERÐ
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:
Þátttakendur:

Boðuð forföll:
Fjarverandi:
Fundarritari:
Helstu mál:

21. fundur stjórnar KLÍ, 2008-2009
Skrifstofu KLÍ
Fimmtudag, 5.03.09 kl. 17.30
Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður
Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri
Hörður Ingi Jóhannsson (HIJ) ritari
Helga Sigurðardóttir (HS) varamaður
Ásgrímur Helgi Einarsson (AHE) varamaður
Guðmundur Sigurðsson (GS) varamaður
Árni Geir Ómarsson (AGO) meðstjórnandi
VG
Fundargerð s.f., landsliðsmál, ársþing, útbreiðsla, önnur mál.

Dagskrá fundarins:
1. Fundargerð síðasta fundar.
Fundargerð 20. fundar samþykkt samhljóma.
2. Landsliðsmál.
3 mál sem þarf að skoða
•

Landsliðsnefnd – nýr formaður, niðurstaða verði innan 2 vikna.

•

EYC2009 undirbúningur – er á nokkuð góðu róli, fundur í landsliðsnefnd fyrir næsta
stjórnarfund og kynnt þá.

•

EMC2009 / WWC2009 undirbúningur – sama og að ofan, verður kynnt á næsta
stjórnarfundi.

3. Ársþing KLÍ.
Fyrirhugað var að halda þingið 12 eða 13 maí en HP er erlendis þá daga, ÞI sendir á HP
bókun vegna þings þann 19. maí og ef jákvætt þá bóka þann dag – væntanlega í
Íþróttamiðstöðinni Laugardal
4. Útbreiðsla
Erindi hafði borist til formanns frá HIJ og TÓ sem hafa séð um útbreiðslumál (kynningar í
skólum) í vetur. Ákveðið var að þau héldu áfram og reyndu að ná einhverjum kynningum í
apríl / maí, en héldi stjórn upplýstri um gang á næstu fundum þannig að fylgst væri með að
kostnaður færi ekki úr böndum.
5. Önnur mál.
•

Bréf frá SKL um framkvæmd við Íslandmót – Stjórn að mestu sammála SKL, ÞI sendir
svar.

•

Notkun á vef KLÍ fyrir félgo – s.s. tilkynningar og auglýsingar – stjórn sammála að í
ljósi útbreiðslu og þess háttar þá sé gott að nýta vefinn, HIJ falin umsjón og stýring.

•

Keppnisskýrteini – komin í dreifingu til þeirra félaga sem hafa gert upp keppnisgjaldið,
fram kom að Keiluhöllin mun veita 20% afslátt úr sjoppu og 30% af brautarleigu gegn
framvísum skýrteinis – HIJ falið að kynna þetta á veg KLÍ.

Fundi slitið 19.00 – Næsti fundur 19.03.2009 kl. 17:30
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