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7. fundur stjórnar KLÍ, 2010-2011
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Þátttakendur:

Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður
Valgeir Guðbjartsson (VG) gjaldkeri
Guðmundur Jóhann Kristófersson (GJK) varamaður
Höskuldur Höskuldsson (HH) varamaður

Boðuð forföll:

Ingi Geir Sveinsson (IGS) varamaður
Ómar Kristjánsson (ÓK) fundarritari
Guðmundur Sigurðsson (GS) ritari

Fjarverandi:
Fundarritari:
Helstu mál:

ÞI
Fundargerð s.f., tækninefnd og utandeild

Dagskrá fundarins:
1. Fundargerð síðasta fundar:
Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóða.
2. Tækninefnd:
Samþykkt tillaga tækninefndar að olíuburðum í deildarkeppni, paramót og tvímenning.
ÞI hefur leitað til tækninefndar að fá eitt skjal sem öll mót og olíuburðir koma fram.
Unglinganefnd mun senda ÞI þá olíuburði sem notaðir verða í unglingamótum. Verður skjalið
birt á heimasíðunni og tenglar í olíuburðina hjá Kegel.
Farið var yfir skýrslu tækninefndar frá 29/9 og atriðin í henni rædd. Menn voru á einu máli að
gott væri að sjá að tækninefnd væri virk og sammála flestu sem kom fram í skýrslunni.
3. Utandeild:
Komin eru 14 lið í utandeildina í vetur og verið að vinna í að fjölga helst um tvö. Fundur hjá
landsliðsnefnd á morgunn þar sem farið verður yfir framkvæmdina. Reglurnar sem ÞMÞ
sendi út voru samþykktar og verður komið á netið við fyrsta tækifæri.
4. Önnur mál:
ÞMÞ benti á að enn væri mótanefnd ekki full mönnuð og einnig mætti bæta við í
upplýsinganefnd. Mikið mæðir á mótanefndarmönnum ef ekki fjölgar í nefndinni.
HH benti á að athuga þyrfti niðurröðun á brautir í deildarbikar og félagakeppni og leitast við að
ná betri dreyfingu milli setta. ÞMÞ mun senda á dagskránna á mótanefnd til umfjöllunnar.
Fleira var ekki rætt á fundinum.
Fundi slitið 18:50 – næsti fundur ekki ákveðinn.
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