KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal
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Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:

10. fundur stjórnar KLÍ, 2010-2011
Skrifstofu KLÍ
Fimmtudag. 13.01.2011 kl. 17:30

Þátttakendur:

Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður
Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri
Guðmundur Sigurðsson (GS) ritari
Ingi Geir Sveinsson (IGS) varamaður
Guðmundur Jóhann Kristófersson (GJK) varamaður

Boðuð forföll:

Höskuldur Höskuldsson (HH) varamaður

Fjarverandi:

Ómar Kristjánsson (ÓK) fundarritari

Fundarritari:

ÞI
Fundargerð s.f., stigagjöf til keilara ársins, landsliðsmál, bréf frá
kvennaliðum ÍR og önnur mál.

Helstu mál:

Dagskrá fundarins:
1. Fundargerð síðasta fundar:
Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóða.
2. Stigagjöf til keilara ársins:
Umræður byggðust á töflunni sem gekk á milli stjórnarmanna fyrir áramót. ÞI fór yfir
skilgreiningarnar á mótunum. Samþykkt var að 10 efstu í mótum hérlendis fengju stig, og
einnig í Evrópu- og Heimsmeistarmótum. Þá var ákveðið um stigagjöf í Evrópumóti
landsmeistara, SuperSixx, einstaklingshlutanum í Evrópu- og Heimsmeistarmótum og á
Evróputúrnum. ÞI ætlar að klára skilgreiningarnar og ÞMÞ töfluna og ákvörðun tekin á næsta
fundi.
3. Landsliðsmál:
Landsliðsnefnd hafði tilkynnt þátttöku á Evrópumóti ungling, sem fram fer í Þýskalandi og
staðfesti stjórn tilkynninguna. VG ætlaði að uppfæra fjárhagsáætlunina fyrir ferðina. IGS
tilkynnti að landsliðsnefnd ætlar að hittast á næstu dögum til að fara yfir árið og mundi
væntanlega óska eftir fundi með stjórn í framhaldi af því.
4. Bréf frá kvennaliðum ÍR:
Umræðu frestað til næsta fundar.
5. Önnur mál:
Rætt var um Nordic Youth Cup. ÞMÞ ætlar að athuga með verð í gistingu í nóvember og ÞI
mun síðan senda póst á norrænu samböndin til að fara ákveða með leikana.
Styrkumsókn barst frá Guðmundi Sigurðssyni og Magnúsi Guðmundssyni vegna 3. stigs
þjálfaranámskeiðs hjá sænska sambandinu. Samþykkt var að styrkja um helming
námskeiðis- og ferðakostnaðar.
Rætt var um Íslandsmót einstaklinga með og án forgjafar.
Fleira var ekki rætt á fundinum.
Fundi slitið 19:20 – næsti fundur miðvikudaginn 19. janúar 2011.
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