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FUNDARGERÐ 
 

Yfirskrift / efni: 11. fundur stjórnar KLÍ, 2013-2014 

Staðsetning: Skrifstofu KLÍ 
Hvenær: Þriðjudagur 15.04.2014 kl. 17:30 

 
Þátttakendur: Höskuldur Höskuldsson (HH) 

Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) formaður 
Jón Grímsson (JG)  
Linda Hrönn Magnúsdóttir (LHM) 
 
 

Boðuð forföll: Heiðar Rafn Sverrisson (HRS) 
 

Fjarverandi: Karenina Kristín Chiodo (KKC) varamaður  
Guðmundur J. Kristófersson (GJK) varamaður 
 

Fundarritari: LHM 
 

Helstu mál: Fundargerð staðfest, undirbúningur þings, fjármál, styrkir, önnur mál 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Fundargerð síðasta fundar:  

Fundargerð samþykkt. 
 
2. Undirbúningur þings KLÍ:  
      KFR sér um þingið og verður það haldið í sal ÍSÍ 27. maí n.k. kl. 18:00 
      Seinna þingboð þarf að senda út fyrir 29. apríl. ÞMÞ er erlendis til 27. apríl. 
      ÍSÍ hefur hvatt til að setja reglur um aldur barna í keppni, unglinganefnd hefur ekki svarað 
      hvernig hún vill haga því. Setja á dropbox þær breytingar sem unglinganefnd vill gera. 
      Spurning hvort rukka eigi félögin fyrir verðlaunapeninga fyrir unglingana. 
      Ekki  þörf á milliriðli í Íslandsmóti Öldunga, nota sama format og erlendis, ESBC.  
      Spurning hvort setja eigi hámark á forgjöf á Íslandsmótin. 
 
      Innkalla verðlaunagripi fyrir árshátíðina og úrslitakeppnina. 
      LHM fer í það. 
      Ræða við félögin, benda á að breytingatillögur þurfa að vera komnar fyrir 29. apríl. 
 
      Formannafundur settur 19. maí, trúlega of seint spurning um 15. maí. 
 
3. Fjármál:  

JG greiddi, 3.5 m., þarf af 1.7 m. til KLÍ 

4. Styrkir:  

Heiðar lagði fram tillögu að KLÍ myndi áfram styrkja um 50 þús. vegna keppni AMF erlendis 
eins og áður hefur verið gert. Samþykkt. 
Hafþór Harðarson óskar eftir styrk fyrir einu rönni í Munchen (160 e) ca 25.000 kr. Samþykkt. 
ÞMÞ athugar hvort hægt er að sækja styrk til Garðabæjar fyrir Garðbæinga s.b. Hafnarfjörð. 
Fyrirspurn gerð til Nings hvort þeir myndu hafa áhuga á að auglýsa sig s.b. Pepsideildin í 
fótboltanum o.s.frv. og þá væri 1. deild karla Ningsdeild o.s.frv.Voru þeir jákvæðir og vildu fá 
nánari upplýsingar um verð og hvað KLÍ væri að hugsa, t.d. heimasíða, borðar o.fl. 
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5. Önnur mál: 

 

Boðsmiðar á árshátíð. 
Sama og í fyrra, stjórn + makar, nefndarmenn og Keiluhallarfeðgar með mökum. 
 
Tillaga frá ÞMÞ um breytingu á kvennadeild: 
Keppt í tveimur deildum eftir styrkleik, þrjár umferðir og jafnvel sleppa úrslitakeppninni. 
 
 

Fundi slitið 19:00– , næsti fundur óákveðin. 


