
 
KEILUSAMBAND ÍSLANDS 
Íþróttamiðstöðinni Laugardal 

 

Keilusamband Íslands  •   Íþróttamiðstöðinni, Laugardal 104, Reykjavík 
Sími 514 4067  •   Fax: 514 4001  •   kli@kli.is  •   www.kli.is 

FUNDARGERÐ  

Yfirskrift / efni: 4. fundur stjórnar KLÍ, 2013-2014 
Staðsetning: Skrifstofu KLÍ 

Hvenær: Fimmtudag 08.08.2013 kl. 17:30 
 

Þátttakendur: Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) formaður 
Höskuldur Höskuldsson (HH)  
Jón Grímsson (JG)  
Linda Hrönn Magnúsdóttir (LHM) varamaður 
Guðmundur J. Kristófersson (GJK) varamaður 
 

Boðuð forföll: Heiðar Rafn Sverrisson (HRS) 
Ingi Geir Sveinsson (IGS) 
Karenina Kristín Chiodo (KKC) varamaður 
 

Fjarverandi:  
Fundarritari: LHM 

 
Helstu mál: Samþykki á síðustu fundargerð, næsta keppnistímabil-lið, skuldastaða 

félaga-hvað skal gera, önnur mál  
 
Dagskrá fundarins: 

1. Fundargerð síðasta fundar:  

Samþykkt fundargerð síðasta fundar 

2. Dagskrá og lið:   

Tvö karlalið hætt frá síðasta tímabili, KFR-D og KFR-KPG, fjögur ný karlalið stofnuð, KR-D, 
Þór-Plús, ÍR-Fagmaður og ÍR-S, og eitt kvennalið ÍR-SK 
11 lið í 1. deild kvenna 
10 lið í 1. deild karla 
10 lið í 2. deild karla 
8 lið í 3. deild karla 
 
Tillaga mótanefndar um að 1. deild karla og 1. deild kvenna spili sama kvöld og 2. og 3. deild 
karla spila sama kvöld samþykkt. 
Stjórnin ákvað að 1. deild karla og kvenna verði spiluð á þriðjudagskvöldum og 2. og 3. deild 
karla á mánudagskvöldum. 
Mótanefnd sendi tilkynningu um þessa breytingu á fyrirliða. 
Stjórn lagði til að mótanefnd fái Heiðar til að aðstoða við dagskránna. Athuga þarf vel hvað lið 
í 2. deild falli niður í 3. deild. 
Guðmundur Sig. ÍA getur ekki fært heimaleiki ÍA yfir á mánudags- og þriðjudagskvöld skv. 
samtali Andrésar Hauks við hann, því verða ÍA heimaleikir spilaðir á sunnudögum eins og 
áður. 
ÞMÞ vill að mótanefnd skoði betur dagskrána,einnig að aðrir stjórnarmenn skoði hana vel.  
Sérstaklega skoða lok tímabilsins, reyna að hafa samfelldar síðustu 2-3 umferðirnar í 
deildinni. 

 
 
2. Skuldastaða félaga - hvað skal gera:  

Er í vinnslu. 
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3. Önnur mál: 

ECC 2014, ÞMÞ er búin að fá styrk hjá Ölgerðinni, óvíst í hvaða formi. Einnig að athuga með       
styrk frá Valitor, IBR og Reykjavíkur. 
KLÍ búið að greiða 3200 evrur til ECC vegna mótsins.  
Rúnar Fjeldsted ekki búin að skrifa undir samning vegna mótsins. ÞMÞ athugar það. 
Von um að KLÍ muni hagnast um 2-3 milljónir á mótinu ef allt gengur upp. 
 
Samþykkt að greiða Hafþóri Harðarsyn eitt start fyrir Munchen frá júlí 2013 
 
ÞMÞ lagi til við HH að KR sæi um næsta Reykjavíkurmót. 

 
 

 
Fundi slitið 19:30 – næsti fundur boðaður af LHM þegar mótanefnd hefur endurskoðað dagskránna  


