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Fundargerð	   	  

Yfirskrift	  /	  efni:	   9.fundur	  stjórnar	  KLÍ	  2015-‐2016	  
Staðsetning:	   Skrifstofa	  KLÍ	  

Hvenær:	   Fimmtudagur	  14.janúar	  2016	  
Þátttakendur:	   Þórarinn	  Már	  Þorbjörnsson	  (ÞMÞ)	  ÍR	  

Sesselja	  Unnur	  Vilhjálmsdóttir(SUV)	  KFR	  
Svanhildur	  Ólafsdottir(SÓ)	  KFR	  
Bjarni	  Páll	  Jakobsson	  (BPJ)	  ÍR	  
Valgeir	  Guðbjartsson	  (VG)	  KFR	  

Formaður	  
Gjaldkeri	  
Ritari	  
Meðstjórnandi	  
Varamaður	  

Boðuð	  forföll:	   Björn	  Kristinsson	  (BK)	  KR	  
Höskuldur	  Þór	  Höskuldsson	  (HÞH)	  KR	  

Meðstjórnandi	  
Varaformaður	  

Fjarverandi:	   Jóhannes	  R	  Ólafsson	  (JÓ)	  	  	  KR	   Varamaður	  
	   	   	  

Fundarritari:	   SÓ	  
	  

Dagskrá	  fundar	  
	  

1. Staðfesting	  fundagerðar	  síðasta	  fundar	  

2. Breytingar	  í	  stjórn	  	  

3. Þing	  KLÍ	  2016	  	  

4. EYC	  2016	  

5. Önnur	  mál	  

	  	  

	  
Fundargerð	  

Staðfesting	  fundagerðar	  síðasta	  fundar	  

Fundargerð	  síðasta	  fundar	  staðfest.	  
	  
	  
Breytingar	  í	  stjórn	  

Póstur	  barst	  til	  stjórnar	  frá	  HÞH	  þar	  sem	  hann	  segir	  sig	  úr	  stjórn	  KLÍ.	  Samþykkt	  lausn	  hans	  
úr	  stjórn.	  	  
Tillaga	  frá	  ÞMÞ	  að	  BPJ	  verði	  valinn	  varaformaður	  og	  VG	  taki	  sæti	  HÞH	  í	  stjórn.	  Samþykkt.	  
	  
Þing	  KLÍ	  2016	  

Þór	  ætti	  sjá	  um	  þingið	  þetta	  árið.	  ÞMÞ	  talar	  við	  þá	  og	  býður	  þeim	  að	  halda	  þingið	  annað	  
hvort	  í	  RVK	  eða	  Akureyri	  eftir	  miðjan	  maí.	  	  
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EYC	  2016	  

VG	  upplýsir	  að	  86	  piltar	  og	  54	  stúlkur	  séu	  skráð	  á	  mótið	  og	  reikningar	  séu	  farnir	  út	  og	  
greiðslur	  byrjaðar	  að	  berast.	  	  
ÞMÞ	  hefur	  fengið	  vilyrði	  hjá	  Okkar	  bílaleigu	  og	  áætlun	  er	  að	  fá	  5	  litla	  bíla	  og	  1	  stærri.	  	  
Athuga	  þarf	  hvar	  kúlugeymsla	  á	  að	  vera	  í	  Keiluhöllinni	  ,	  aðstaða	  fyrir	  blaðamenn,	  
matseðill	  ofl.	  ÞMÞ	  og	  VG	  funda	  með	  Simma.	  
ÞMÞ	  athugar	  hvort	  Ölgerðin	  gefi	  vatn,	  talar	  við	  Teit	  til	  að	  láta	  vita	  af	  rútuáætlun.	  
Lokahóf	  í	  Egilshöll:	  	  
Þarf	  að	  athuga	  með	  dískó	  í	  lokahófinu.	  
Skipta	  verkum	  fram	  að	  móti:	  
Útsendingar	  og	  dagskrá-‐	  tímarit-‐	  SUV	  talar	  við	  Gústav	  Smára.	  Þyrfti	  að	  vera	  tilbúið	  blað	  
með	  auglýsingum	  20.-‐25.	  febrúar.	  	  
ÞMÞ	  sækir	  um	  styrki	  til	  RVK	  borgar,	  ÍBR	  og	  ÍSÍ.	  
VG	  sendir	  tölvupóst	  til	  Simma	  til	  að	  láta	  vita	  að	  eftirlitsmaður	  sé	  að	  koma.	  
	  
Önnur	  mál.	  

SUV	  bendir	  á	  að	  aðstaðan	  í	  Keilusalnum	  	  á	  Akureyri	  sé	  ábótavant.	  Spurning	  hvort	  hægt	  sé	  
að	  koma	  með	  tilmæli	  til	  eigenda	  að	  laga	  það.	  
VG	  bendir	  á	  að	  það	  þarf	  að	  fara	  yfir	  skorið	  í	  tvímenningi	  deildarliða.	  ÞMÞ	  fer	  yfir	  og	  sendir	  
á	  Þórhall	  (Tolla).	  
Umsókn	  v/	  afrekssjóðs	  kvenna	  í	  Íslandsbanka	  og	  ÍSÍ	  var	  hafnað.	  
	  
	  	  
Næsti	  fundur	   	  
	  
Næsti	  fundur	  fyrirhugaður	  fimmtudaginn	  4.febrúar	  2016	  kl	  17:30	  á	  sama	  stað.	  
Fundi	  slitið	  kl.	  19:15	  


