KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

FUNDARGERÐ
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:

3. fundur stjórnar KLÍ, 2011-2012
Skrifstofu KLÍ
Mánudag. 06.07.2011 kl. 17:30

Þátttakendur:

Þórir Ingvarsson (ÞI) formaður
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) varaformaður
Linda Hrönn Magnúsdóttir (LHM) fundarritari
Guðmundur J. Kristófersson (GJK) varamaður
Höskuldur Höskuldsson (HH) varamaður

Boðuð forföll:

Guðmundur Sigurðsson (GS) ritari
Ólafur Páll Vignisson (ÓPV) gjaldkeri
Ingi Geir Sveinsson (IGS) varamaður

Fjarverandi:
Fundarritari:
Helstu mál:

LHM
Fundargerð s.f., dagskrá, deildir, kúlureglur, ETBF training, Nordic
Youth og önnur mál.

Dagskrá fundarins:
1. Fundargerð síðasta fundar:
Samþykkt fundargerðar síðasta fundar frestað.
2. + 3. Dagskrá og deildir:
Deildin byrjar með MM 15. september og deildir 19. september 2011, síðast umferð 27. mars
2012. Úrslit byrji 10. apríl 2012, 32. liða bikar 27. október 2011. Trúlega 17 liði í deildarbikar
1.deild karla 10 lið
1. deild kvenna 9 + 1 ekki staðfest en ÞMÞ segir öruggt
2. deild karla 12 + getur farið í 15 lið. Þarf að skipta í tvo riðla.Hugmyndir um að jafna í riðla.
T.d þau lið sem komu úr 1. deild fari í sitthvorn riðilinn o.s.frv.
Senda á mótanefnd og biða hana um að koma með tillögu.
4. Kúlureglur:
Stjórn KLÍ komi með tillögu.
Setja undir Reglugerðir KLÍ
Fylgjum að meginhluta WTBA reglum, sjá blað sem ÞI sendi okkur.
Bæta við viðurlögum ef uppvíst er með brot, hver mælir, fjórir sem geta mælt:
Arnar Sæbergs, Árni Geir, Elvar (Keiluhöllin)og Guðmundur Sig.
Þarf ekki að mæla allar kúlur fyrir haustið, hvernig á að útfæra það?
5. ETBF training:
1100 evrur fyrir námskeiðið (fyrir einn kennara)+ flug og upphald.
Kennt 1. stig, hámark tíu manns á kennara, kennt verður á ensku. ÞMÞ segir lágmark 14
manns frá ÍR, spurning um hin félögin. Þarf fleiri kennara? Áætlað að hafa námskeiðið í
október 2011
6. Nordic Youth:
Verður haldið á Íslandi 16. – 20. nóvember 2011. Fjögur lönd ákveðin, Finnland, Noregur,
Svíþjóð og Ísland. Form tilbúin, verð í athugun, við bókum hótel og sal, sjáum um akstur til og
frá, ? um að útvega bíl fyrir hvert land.
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7. Önnur mál:
ÞMÞ og GJK mjög óánægðir með Olympíudaginn. Illa skipulagt, vond staðsetning, engin
auglýsing því engin á ferli. Ekki mikill áhugi á áframhaldi.
Fyrirspurn frá LHM hver sjái um uppgjör á árshátíð KLÍ og utandeild, er það Ólafur Páll gjaldkeri
Inneign hvers og eins verður lög inn á sér reikning hjá félagi hvers og eins.

Fundi slitið 19:00 – næsti fundur verður óákveðinn.
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