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Fundargerð 

Staðfesting á fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð síðasta fundar samþykkt – smá stafsetningarvillur leiðréttar. 
 
Ákvörðun gjalda 2015-2016 

Gjaldskrá síðasta tímabils:  
Deild p/lið  15.000 
Bikar p/lið   5.000 
Tvím p/lið   5.000 
Unglingalið        0 
Félagakeppni       0 
Umræður um hvort væri komið að hækkun, ákveðið að halda sömugjöldum en skoða 
hækun á næsta ári + taka upp gjald fyrir þáttöku í félagakeppni.  
Skuldir félaga 

Staða félaga er góð; KR hefur greitt sína skuld að mestu, ÍA hefur greitt reglulega inná sína 
skuld – önur félög skuldlaus.  
 



KEILUSAMBAND ÍSLANDS 

Bls. 2 af 2 

Stafesting ásStyrkbeiðna - úttektir á inneignum 

a) Beiðni frá GV vegna styrks vegna Norwegian Open – samþykkt  
b) Beiðnir frá GV og KFB vegna áhaldakaupa - samþykkt 

Önnur mál 

a) SUV – húsið; almenningur við hlið keppniskeilu – 21 og 30 sept, partý við hlið 
deildarkeppni, ÞMÞ ræddi við SV frá Keiluhöllinni um þetta þann 1 okt vegna þessa 
og á a taka upp á staff fundi, á að reyna að forðast slíka árekstra.  

b) Tölva KLÍ sem var keypt til að setja inn tengingu við tölvuskor Keiluhallarinnar til að 
auðvelda innsetningu og utanumhald móta, ekki komið þar sem leyfið átti að kosta 
um 170 þús, stopp að sinni; SV er að skoða leyfismálin og/eða hvort verði skipt út 
kerfi, tölva geymd á meðan.  

c) KLÍ sótti um styrk vegna kvenalandsliðs í afrekskvennasjóð ÍSÍ og Íslandsbanka.  
d) Juha Maja kemur í sambandi við afmæli KFR, þjálfari KVK og u-23 hópana hefur 

óskað eftir því að fá aðgang fyrir sína afrekshópa með JM, og leggur til að KLÍ kynni 
þetta með hinum þjálfurunum og athugar hvort þeir hafi áhuga á þessu, rætt verði 
við TÓ og fá hugmndir hvernig yrði staðið að þessu áður en rætt við GS og AS, fá 
einnig verðhugmyndir frá KFR.  – VG/SUV 

e) Íslandsmót unglingaliða; 8 lið skráð til keppni, verður að skipta í 2 riðla, rætt hvernig 
ætti að skipta í riðla, samþykkt að raða og síðan að draga, gert samstundis, Jón Gr. 
Útbýr Excel skjal til notkunar – leikið kl. 9-12 á leikdegi (sunnudegi)  

f) SUV, þarf að athuga með að fá meiri/betri vexti á inneignir KLÍ - ÞMÞ gengur í það.  
g) Fundardagur hjá stjórn – helst að miðvikudagar séu bestir kl. 17:30  

 

Næsti fundur áætlaður 21 okt 2015  formaður kallar saman fund. 
Fundi slitið kl.18:45 
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