KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

FUNDARGERÐ
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:

12. fundur stjórnar KLÍ, 2012-2013
Skrifstofu KLÍ
Miðvikudagur 13.2.2013 kl. 17:30

Þátttakendur:

Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) formaður
Heiðar Rafn Sverrisson (HRS)
Linda Hrönn Magnúsdóttir (LHM) varamaður
Höskuldur Höskuldsson (HH)
Ólafur Páll Vignisson (ÓPV)
Ingi Geir Sveinsson (IGS)
Karenina Kristín Chiodo (KKC) varamaður
Jón Grímsson (JG)

Boðuð forföll:

Sigurbjörn St. Vilhjálmsson (SSV) starfsmaður KLÍ
Guðmundur J. Kristófersson (GJK) varamaður

Fjarverandi:
Fundarritari:
Helstu mál:

HRS
Styrkir, Aganefnd, Önnur mál.

Dagskrá fundarins:
1. Styrkir:
ÞMÞ fór yfir þá styrki sem KLÍ hefur fengið síðustu vikur og er þar helst að nefna að frá
„Styrktarsjóði ungra og framúrskarandi efnilegra íþróttamanna“ komu tveir styrkir til KLÍ vegna
landsliðsverkefna og landsliðs unglinga og einn styrkur til Arnars Davíðs Jónssonar og er þeim
ráðstafað í samráði við ÍSÍ. KLÍ fékk einnig úthlutað úr potti ríkisstyrkja til sérsambanda ÍSÍ.
ÞMÞ mun hafa samband við skrifstofu ÍSÍ um afgreiðslu á þessum styrkjum. Einnig upplýsti
ÞMÞ um nokkra smærri styrki frá ýmsum aðilum og kynnti fyrirtækjasamning milli Flugleiða og
KLÍ sem gefur aflsátt af ferðum á vegum Flugleiða.

2. Aganefnd:
ÞMÞ óskaði eftir upplýsingum frá Aganefnd um stöðu mála sem borist hafa til hennar og
sagði ÓPV að öll verkefni fyrir KLÍ hafi setið á hakanum vegna anna í vinnunni og ekki væri
búið að taka fyrir þau mál sem borist hafa nefndinni. ÓPV óskaði eftir því að skipt yrði um
formann í nefndinni og stakk uppá því að fá Sigríði Klemensdóttir til að taka hans sæti sem
formaður og samþykkt var að ÓPV kalli nefndina saman og gangi frá því. Rætt var um hvernig
ráðstafa skuli þeim sektargreiðslum sem aganefnd leggur á félög vegna agabrota og
samþykkt var að ráðstafa þeim greiðslum til unglingastarfs KLÍ.
3. Önnur mál:
Ársþing KLÍ:
Stefnt er að því að halda ársþing KLÍ í viku 20 og er komið að ÍFH að sjá um þingið að þessu
sinni og mun ÞMÞ aðstoða ÍFH við undirbúning á því.
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KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Ársþing Íþrótta og Ólympíusambands Íslands:
ÞMÞ lagði til að formaður og varaformaður KLÍ sitji þingið og var það samþykkt, en HH setti
þann fyrirvara að ekki væri víst að hann kæmist, en hann mun svara ÞMÞ sem fyrst.
Starfsmaður KLÍ:
Fjallað var um kvartanir sem borist hafa vegna seinagangs á skráningu skors í deildarkeppni
liða og í framhaldinu var farið yfir ábyrgð og verksvið starfsmanns KLÍ og rætt hvernig hann
hefur staðið sig í málum. Ákveðið var að ÞMÞ og IGS fari yfir stöðuna með SSV.
HRS kom með þá hugmynd að skoða hvort ástæða væri til að KLÍ myndi ráða framkvæmdastjóra í framtíðinni, en þar sem KLÍ hefur ekki ráð á því að vera með framkvæmdastjóra í fullu
starfi væri hægt að skoða hvort önnur sérsambönd í svipaðri stöðu sæju sér hag í því að ráða
sameiginlegan framkvæmdastjóra og mun ÞMÞ gera lauslega könnun á áhuga annarra
sérsambanda.
Landsliðsnefnd:
Beiðni kom frá IGS fyrir hönd landsliðsnefndar um vinnufund með stjórn KLÍ og ákveðið að
boða til þess fundar miðvikudaginn 27. febrúar í beinu framhaldi á stjórnarfundi KLÍ.

Fleira var ekki rætt og fundi slitið kl. 19:00.
Næsti fundur verður á skrifstofu KLÍ 27. febrúar kl. 17:30.

Bls. 2 af 2

