KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

FUNDARGERÐ
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:
Þátttakendur:

Boðuð forföll:

Fjarverandi:
Fundarritari:
Helstu mál:

2. fundur stjórnar KLÍ, 2010-2011
Skrifstofu KLÍ
Fimmtudag. 05.08.2010 kl. 17:30
Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður
Guðmundur Sigurðsson (GS) ritari
Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri
Ómar Kristjánsson (ÓK) fundarritari
Guðmundur Jóhann Kristófersson (GJK) varamaður
Höskuldur Höskuldsson (HH) varamaður
Ingi Geir Sveinsson (IGS) varamaður
ÞI
Fundargerð s.f., dagskrá, veturinn, önnur mál

Dagskrá fundarins:
1. Fundargerð síðasta fundar.
Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóða.
2. Athugasemdir
ÞMÞ kom með tvær athugasemdir. Annars vegar lagði til að athugað yrði með aldur
keppenda á Íslandsmótunum í ljósi þess að 9 ára drengur keppti á Heimsmeistaramóti
ungmenna, og hinsvegar varðandi kostnað á landsliðsferðum því að hægt hefði verið að
spara félögunum 20 þúsund per keppenda með að nýta ódýrara flug til Munchen.
3. Dagskrá.
Farið var yfir dagskránna og niðurröðun í vetur. Fundarmenn voru sammála að Sigurbjörn
hafi unnið gott starf með að raða upp dagskánni. Einnig voru menn sammála að athuga hjá
Keiluhöllini með að dreifa deildunum aðeins frekar, t.d. með að fá miðvikudagana fyrir
utandeild og fimmtudaga fyrir 2. deild karla. Verður TÓ falið að kanna afstöðu Keiluhallarinar.
ÞI mun verða í sambandi við Tolla (ÞH) með að setja upp nauðsynlega tengla svo hægt verði
að villulesa dagatalið og koma því á netið. Stefnt er að það klárist eigi síðar en 15. ágúst eins
og reglur kveða á um.
4. Deildarbikar
Lagt var til að leggja fram breytingu á reglugerð um deildarbikar þannig að ef lið fara yfir 16 að
skipta í 3 riðla í stað 20 eins og nú er. ÞI mun gera breytingu og senda á formenn. Ef þarf
verður kallað til formannafundar í september.
5. Önnur mál.
Þar sem fámennt var á fundinum voru eftirtalin atriði aðeins rædd en ákvörðunum skotið til
næsta fundar. Tengiliðir stjórnar í hinar ýmsu nefndir, olíuburður, reglur fyrir Íslandsmót
félaga, Nordic Youth Cup og skipulag fyrir veturinn.

Fundi slitið 19:00 – næsti fundur ákveðinn næsta miðvikudag 11. ágúst.
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