Þingfundargerð 18. þings Keilusambands Íslands
12. maí 2011 í íþróttamiðstöðinni Jaðarsbökkum, Akranesi.
1. Þingsetning.
Þórir Ingvarsson formaður KLÍ setti þingið kl. 19:10.
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.
Þórir Ingvarsson tilnefndi Hafstein Pálsson þingforseta og Rögnu Matthíasdóttur
þingritara og voru þau samþykkt samhljóða.
3. Kosnar fastanefndir.
Fyrir lágu tillögur um fulltrúa í allar nefndir og voru þær samþykktar samhljóða.
4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína.
Þórir Ingvarsson las skýrslu stjórnar.
5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga sambandsins til samþykktar.
Valgeir Guðbjartsson gjaldkeri KLÍ fór yfir ársreikningana, hagnaður ársins var
941.224 kr.
Orðið gefið laust, enginn kom með athugsemd við reikningana og voru þeir
samþykktir samhljóða.
Halldóra Ingvarsdóttir tók til máls fyrir hönd kjörbréfanefndar. Allir þingfulltrúar
voru mættir nema fulltrúi KDK, í staðinn kom Linda Hrönn Magnúsdóttir inn sem
aðalfulltrúi fyrir ÍR. Kjörbréf voru samþykkt samhljóða.
Hafsteinn Pálsson tók til máls fyrir hönd ÍSÍ og flutti kveðjur forseta og starfsfólks
ÍSÍ. Hann hrósaði Keilusambandinu fyrir ábyrgan rekstur og hagstæða reikninga
og óskaði keilurum til hamingu með undirritun samninga vegna nýs keilusalar í
Egilshöll, sem kemur til með að bæta aðstöðu okkar mikið. Einnig hvatti hann
KLÍ til að standa vörð um rétt sinn hvað varðar getraunir og getspá.
Almenningsíþróttir, s.s. Ísland á iði, hjólað í vinnuna, lífshlaupið og
kvennahlaupið hefur bætt mikið ímynd almennings á íþróttum. Hjá okkur eru
þessi stóru verkefni gjaldfrjáls, en á hinum Norðurlöndunum þurfa þátttakendur að
greiða gjald fyrir að taka þátt. Stærstur hluti starfs ÍSÍ snýst ekki um afreksmenn,
heldur um barna- og unglingastarf og alls kyns sjálfboðastarf. Hlutverk íþróttanna
hefur mikið gildi sem forvarnarstarf. Hann hvetur okkur til að fylgjast með
norrænu samstarfi í ýmsum íþróttum. Framundan eru smáþjóðaleikarnir,
íþróttahátíð æskunnar í Tyrklandi, Olympíuleikar í London og EM í knattspyrnu
U21 árs í júní í Danmörku. 100 ára afmæli ÍSÍ er á næsta ári og þá á að reyna að
fá sem flesta innan allra sambandanna til að taka þátt. Hann minnir á að við
þurfum að vera dugleg að segja frá því sem er að gerast í okkar íþrótt í fjölmiðlum,
á heimsíðum o.s.frv. og ekki vera of hógvær. Það hjálpar íþróttunum mikið að fá
umfjöllun og koma þeim á framfæri til almennings. Að lokum segist Hafsteinn
vona að þingið verði starfsamt og gott keiluár og íþróttaár sé framundan.

6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
Valgeir Guðbjartsson tók til máls fyrir hönd stjórnar og lagði fram endurskoðaða
áætlun fyrir 2011 og fjárhagsáætlun 2012 - þingskjal. nr. 1. Hafsteinn Pálsson
benti á að eftir því sem sérsamböndum fjölgar dreifast peningar sem koma inn
vegna getrauna og getspár meira og þarf að hafa það í huga við gerð
fjárhagsáætlunar. Að því loknu var fjárhagsáætlun vísað til nefndar.
7. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær sem fram hafa komið.
Lögð var fram reglugerð KLÍ um venslasamninga liða, þingskjal nr. 2 og var
henni vísað beint í nefnd.
8. Teknar til umræðu aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til
stjórnarinnar.
Aðrar tillögur voru engar.
Þinghlé og nefndarstörf hófust kl. 19:45 og stóðu til kl. 20:35. Í þinghléi voru bornar
fram veitingar.
9. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær.
Engin tillaga kom frá allsherjarnefnd.
Reynir Þorsteinsson tók til máls fyrir hönd laga- og leikreglnanefndar og sagði að
nefndin væri ekki sammála um öll atriði reglugerðarinnar, þingskjal nr. 2.
Fyrst var tekin fyrir 3. grein og var nefndin sammála um hana. Enginn tók til máls
og var hún samþykkt samhljóða.
5. grein a) Nefndin var sammála um hana og var hún einnig samþykkt samhljóða.
5. grein b). Um þessa grein var ekki samkomulag í nefndinni. Bragi Már
Bragason og Ingi Geir Sveinsson vildu hafa greinina óbreytta, en Brynjar
Lúðvíksson og Reynir Þorsteinsson lögðu til að: ”3 leikmenn (í stað 4) liðs A sem
leikjahæstir eru með lið A, mega ekki leika með lið V” og: “Ef leikmaður hefur
ekki leikið í tvær (í staðinn fyrir þrjár) leikvikur eða meira, en er samt einn af
þremur
(í
staðinn
fyrir
tveimur)
leikjaeða
meðaltalshæstu
leikmönnum.......o.s.frv.”
Hófust þá umræður um grein 5. b)
Þórarinn Már Þorbjörnsson benti á að upphaflega hafi venslasamningur verið
settur á til að gefa ungum mönnum tækifæri á að spila upp í 1. deild. Þróunin hafi
hins vegar orðið sú að að sterkari menn úr efri deild séu meira að fara niður í neðri
deild.
Bragi Már Bragason telur breytingarnar setja of miklar skorður á
venslasamninginn og gera liðum erfiðara fyrir að hafa færri leikmenn skráða í
liðin. Hann benti á að upprunalegur tilgangur samningsins hafi líka verið sá að
auðvelda félögum að reka lið með færri mönnum.
Töluverðar umræður urðu um þessa grein og Guðmundur Sigurðsson benti á að
venslasamningurinn ætti líka að vera til að styrkja lið í efri deild.

Þingforseti bar greinina upp og voru 9 sem samþykktu hana, en 10 voru á móti og
var breytingin því felld.
5. grein c). Nefndin var ekki sammála um þessa grein, Brynjar Lúðvíksson og
Reynir Þorsteinsson voru samþykkir breytingunni, en Bragi Már Bragason og Ingi
Geir Sveinsson voru á móti henni.
Bragi Már Bragason telur ekki réttlátt að liðsmaður A geti spilað á mánudegi t.d.
eftir veikindi, til að æfa fyrir þriðjudag. Reynir Þorsteinsson segir að sér finnist
óeðlilegt að leikmaður geti spilað fleiri umferðir en eru í hans deild.
Þórarinn Már Þorbjörnsson leggur til að þessari grein verði vísað til stjórnar og
formannafundar, því ekki sé enn vitað hvernig deildir raðist á daga á næsta
keppnistímabili. Eðlilegt sé að leikvika byrji á leikdegi 1. deildar karla.
Þingforseti bar þá tillögu undir þingið og var hún samþykkt samhljóða.
6. grein. Nefndin var sammála um að fella hana niður og var það samþykkt
samhljóða.
8. grein (verður 7. grein). Ein breyting var komin fram á þessari grein, í stað
“getur verið svipt venslasamningi” komi “skal svipt venslasamningi”. Nefndin
var sammála þessari breytingu og hófust umræður um hana.
Þorleifur Hreiðarsson spyr hvort það sé ekki fullstrangt að hafa regluna svona ef
upp kæmi sú staða að menn gerðu mistök varðandi venslasamninginn og yrðu þá
sviptir honum alveg á næsta keppnistímabili.
Bragi Már Bragason benti á að nauðsynlegt væri að hafa regluna skýra. Sigfríður
Sigurðardóttir stakk upp á að tekið yrði út “á næsta keppnistímabili” og svipting
samnings ætti þá bara við út yfirstandandi keppnistímabil og tók Bragi Már undir
þá hugmynd. Bragi Már lagði til að greininni yrði vísað til stjórnar og
formannafundar og var það samþykkt með þorra atkvæða á móti einu.
Þingforseti bar því næst upp reglugerð KLÍ um venslasamninga liða í heild sinni
og var hún samþykkt samhljóða.
Þórarinn Már Þorbjörnsson tók til máls f.h. fjárhagsnefndar. Nefndin er sammála
fjárhagsáætlunni og var hún samþykkt samhljóða.
10. Önnur mál.
Þórir Ingvarsson formaður KLÍ kvað sér hljóðs og veitti viðurkenningar
Keilusambandsins fyrir góðan árangur. Viðurkenningar hlutu:
Magnús Magnússon fyrir bronsverðlaun á EM í Álaborg árið 2001.
Róbert Dan Sigurðsson og Hafþór Harðarson fyrir bronsverðlaun í tvímenningi
ungmenna í Orlando árið 2008.
Arnar Davíð Jónsson fyrir gullverðlaun á EM unglinga í Þýskalandi í apríl 2011.
Þá hlaut Valgeir Guðbjartsson gulllmerki KLÍ fyrir framlag sitt í þágu
keilusambandsins. Hann hefur verið í stjórn KLÍ frá 1994, fyrst sem varamaður,
þá sem gjaldkeri, formaður í 8 ár og svo aftur sem gjaldkeri.
11. Kosning stjórnar, varastjórnar, fulltrúa og varafulltrúa í íþróttaþing ÍSÍ.
Hörður Ingi Jóhannsson tók til máls fyrir hönd kjörnefndar. 2 aðalmenn fara úr
stjórn núna, þeir Valgeir Guðbjartsson og Ómar Kristjánsson. Valgeir gefur ekki
kost á sér aftur, en Ómar gefur kost sér áfram. Auk hans gefa Linda Hrönn

Magnúsdóttir og Ólafur Páll Vignisson kost á sér. Gengið var til atkvæða sem
féllu þannig:
Linda Hrönn Magnúsdóttir
20 atkvæði
Ómar Kristjánsson
9 atkvæði
Ólafur Páll Vignisson
11 atkvæði
Linda Hrönn Magnúsdóttir og Ólafur Páll Vignisson koma því inn sem nýir
stjórnarmenn til tveggja ára.
Varamenn eru Guðmundur J. Kristófersson, Höskuldur Höskuldsson og Ingi Geir
Sveinsson. Þeir gefa allir kost á sér áfram, ekki komu fleiri framboð og voru þeir
endurkjörnir til eins árs.
12. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara.
Skoðunarmenn reikninga voru endurkjörnir en það eru: Guðni Gústafsson og
Sirrý Hrönn Haraldsdóttir og til vara: Pétur Helgason og Hjalti Ástbjartsson.
Formaður tók til máls og þakkaði stjórn KLÍ fyrir störf sín og bauð nýja
stjórnarmenn velkomna.
13. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar.
Lagt var til að þingritari fengi tækifæri til að klára þingfundargerð og var það
samþykkt samhljóða.
14. Þingslit.
Þingforseti þakkaði þingfulltrúum fyrir unnin störf og sleit þinginu kl. 21:35.

Þingritari
Ragna Matthíasdóttir.

