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Fundargerð

Staðfesting á fundargerð síðasta fundar

Fundargerð síðasta fundar samþykkt samhljóða
Almennt um tímabilið

SUV – Tímasetningar frá Keiluhöllinni ekki að ganga upp mánudaga og þriðjudaga, þarf að
fara yfir með húsinu.
Íslandsmót í tvímenningi deildarliða, þarf að skoða alvarlega hvort þessu móti sé ekki
ofaukið.
EYC2016 vinnuhópar
VG lagði til að fara betur yfir þetta á næsta fundi, samþykkt.
Ömmur mál

a) Medalíur KLÍ; ÞMÞ var með upplýsingar um kaup á KLÍ medalíum, og yrðu slegnar
600 stykki í fyrstu sláttu, KLÍ greiðir síðan eftir notkun.
b) Afrekshópar í tíma hjá Juha Maja – ekkert hefur heyrst enn frá GS og AS hvort
afreskhópa unglinga og karla muni nota æfingatíma hjá JM, Komu loks upplýsingar
þann 14 okt hvenær tímar yrðu, ÞMÞ hringir í GS og AS og fær upplýsingar frá þeim.
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Önnur mál

c) ÞMÞ er að fara í frí í viku, SUV og EMB taka skráningu deilda og utandeildar á meðan
d) Tilkynning kom 15 okt frá GS um uppfærslu á afrekshóp unglinga, ÞMÞ mun senda
á félögin upplýsingar um það og uppfærir á heimasíðu KLÍ.
e) Boð hefur komið frá Qatar um að senda lið ungmenna til Qatar á mót 15-20 febrúar
2016; um er að ræða boðsmót þar sem KLÍ/keppendur þurfa bara að standa straum
af ferðakostnaði til DOHA, mótshaldari greiðir allt annað; gistingu, ferðir á staðnum,
morgunmat, hádegismat og kvöldmat. VG setur upp grófa kostnaðaráætlun og
sendir á stjórn, en annars mjög jákvæðar undirtektir. KLÍ þarf að meta kostnað og
fara yfir með félögum hvort þau standi ekki við bakið á sínum einstaklingum sem
væru í hópnum. VG stakk uppá að TÓ og GS myndu sjá um hópinn þar sem þetta
skarast með ungmenna og unglingahópnum, en ef hægt væri og raunhæft þá væri
best að senda 4 stúlkur og 4 pilta með 2 þjálfurum/fararstjórum

Næsti fundur áætlaður 5 nov 2015 formaður kallar saman fund.
Fundi slitið kl.18:40
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