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1. fundur stjórnar KLÍ 2014-2015
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal
Miðvikudaginn 04.06.2014 kl. 17:30
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) ÍR formaður
Höskuldur Þór Höskuldsson (HÞH) KR
Viktor Davíð Sigurðsson (VDS) KFR
Theódóra Ólafsdóttir (TÓ) KFR
Jóhann Ágúst Jóhannsson (JÁJ) ÍR 1.varamaður
Jón Grímsson (JG) ÍR
Guðmundur Jóhann Kristófersson (GJK) ÍR 2.varamaður
Karenina Kristín Chiodo (KKC) ÍFH 3.varamaður
VDS
Verkaskipting stjórnar. Eftirstöðvar nýafstaðins þings KLÍ. Önnur mál.

Dagskrá fundarins:
1. Verkaskipting stjórnar
ÞMÞ lagði til eftirfarandi tillögu um verkaskiptingu í stjórn KLÍ:
HÞH varaformaður
JG gjaldkeri
TÓ meðstjórnandi
VDS ritari
Tillagan var samþykkt samhljóða.
2. Eftirstöðvar nýafstaðins þings KLÍ.
Þingskjal 5 sem vísað hafði verið til stjórnar KLÍ rætt. Lagt til og samþykkt að skipa nefnd til að
ræða útfærslu á breytingum reglugerðarinnar með það að markmiði að leggja fyrir formannafund.
VDS bauð sig fram sem formann nefndar og það samþykkt. Lagt til og samþykkt að leita til
eftirfarandi aðila til nefndarsetu auk VDS: Þórir Ingvarsson, Valgeir Guðbjartsson, Magnús
Reynisson og Arnar Sæbergsson.
Þingskjal 7 sem vísað var til stjórnar KLÍ rætt. Skilgreina þarf nánar leikmannasvæði en það reynist
sérstaklega erfitt í Egilshöll. Eftir nokkrar umræður þá lagði ÞMÞ til að hann myndi útbúa tillögur
um breytingar á reglugerðinni sem lagðar yrðu fyrir formannafund.
TÓ óskaði skýringa á því hvers vegna þingskjal 8 var fellt, og það útskýrt af þeim sem sátu þingið.
Þingskjöl 10 og 11 (Varðandi 3ja manna lið í 1.deild og varðandi deildarkeppni kvenna) rædd.
Samþykkt að laga þyrfti orðalag í 2.mgr. 3.gr. a) þannig að í stað “...eða færri í þriðju deild og neðri
deildum....” standi “...í neðstu deild...”. Þá var nokkur umræða um breytingartillöguna en í ljósi
háværrar umræðu á samfélagsmiðlum með misjöfnum skoðunum, þá var ákveðið að stjórn myndi
kalla til málþings um þessi 2 þingskjöl þar sem keilarar fá tækifæri til að ræða nánar þetta mál, og í
kjölfarið kalla til formannafund þar sem ákveðið yrði endanlega hvað yrði gert.

3. Önnur mál
Komið var inn á hegðun leikmanna og umgengni á keppnisstað. ÞMÞ ætlar að útbúa blað,
leikmönnum til upplýsinga, er varðar góða umgengni á keppnisstað.
Rætt var um að skoða þyrfti betur með hvaða hætti best væri að taka upp dómgæslu á ný. Ekkert
ákveðið í þeim efnum á þessum fundi.
Styrkir vegna keppni erlendis. Leikmenn á afreksstigi sem fá styrki til keppni erlendis skulu skila inn
skori, sem fellt er inn í meðaltal KLÍ. Rætt um að setja þyrfti afrekshóp á netið og einnig þau
eyðublöð sem þarf til að sækja um styrki.
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