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Fundargerð	   	  

Yfirskrift	  /	  efni:	   11.fundur	  stjórnar	  KLÍ	  2015-‐2016	  
Staðsetning:	   Skrifstofa	  KLÍ	  

Hvenær:	   3.mars	  2016	  
Þátttakendur:	   Þórarinn	  Már	  Þorbjörnsson	  (ÞMÞ)	  ÍR	  

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

Formaður	  
Gjaldkeri	  
Ritari	  
Varaformaður	  
Meðstjórnandi	  

Boðuð	  forföll:	   	   	  
Fjarverandi:	   Jóhannes	  R	  Ólafsson	  (JÓ)	  	  

Björn	  Kristinsson	  	  
Varamaður	  
Varamaður	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Fundarritari:	   SÓ	  
	  

Dagskrá	  fundar	  
	  

1. Staðfesting	  fundagerðar	  síðasta	  fundar	  

2. EYC	  2016	  

3. Önnur	  mál	  

	  
Fundargerð	  

Staðfesting	  fundagerðar	  síðasta	  fundar	  

Fundargerð	  síðasta	  fundar	  samþykkt	  með	  leiðréttingu	  
	  
EYC	  2016	  

ÞMÞ	  náði	  í	  möppur	  hjá	  ÍSÍ	  fyrir	  pappíra	  til	  að	  setja	  í	  töskur	  liðanna.	  	  
Leyfi	  fyrir	  borðunum	  frá	  Landsbanka	  komið.	  
66°N	  -‐	  samþykkt	  fyrir	  að	  allir	  sem	  eru	  	  með	  passa	  fá	  15%	  afslátt	  og	  aukalega	  taxfree	  fyrir	  
þá	  erlendu.	  	  
ÍSÍ	  skaffar	  mannskap	  í	  verðlaunaafhendingu.	  	  
Gústa	  gengur	  ekki	  vel	  að	  safna	  auglýsingum	  í	  bæklinginn.	  Simmi	  verður	  með	  auglýsingu	  
sem	  verður	  samið	  um	  að	  lækka	  kostnað	  á	  móti.	  	  
Búið	  að	  funda	  um	  matseðil	  í	  Keiluhöllinni.	  	  
Bolirnir	  frá	  Öskju	  koma	  ekki	  á	  starfsfólkið.	  Vantar	  boli	  fyrir	  ca.	  30	  manns,	  BPJ	  og	  ÞMÞ	  
ganga	  í	  málið.	  	  	  
Kúlugeymslan	  verður	  tilbúin	  um	  helgina.	  	  
Áshildur	  Bragadóttir	  útvegar	  bæklinga	  og	  skrifa	  grein	  í	  bæklinginn.	  SÓ	  nálgast	  það	  hjá	  
henni.	  	  
Búið	  að	  finna	  talstöðvar	  á	  góðu	  verði.	  SUV	  nálgast	  þær.	  
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VG	  sendir	  ítrekun	  á	  þær	  þjóðir	  sem	  eiga	  eftir	  að	  staðfesta	  og	  greiða	  .	  	  
Olíuvélarnar	  komnar	  til	  landsins.	  Fánar	  og	  routerar	  á	  leiðinni.	  	  
Fá	  dómara	  og	  starfsfólk	  saman	  fimmtudaginn	  17.mars	  kl	  18:00	  eða	  19:00	  og	  fara	  yfir	  
reglur	  og	  við	  hverja	  eigi	  að	  tala	  ef	  eitthvað	  kemur	  upp.	  	  
Athuga	  hvort	  Skagamenn	  geti	  komið	  á	  námskeið	  sem	  Marios	  ætlar	  að	  halda	  eftir	  páska	  
fyrir	  tæknimenn.	  
Ungmenni	  og	  gisting.	  Tillaga	  frá	  	  SUV	  	  um	  að	  greiða	  fyrir	  húsnæði	  sem	  íslensku	  
keppendurnir	  leigja	  á	  meðan	  á	  keppninni	  stendur.	  Kostnaðurinn	  er	  280.000	  samþykkt	  að	  
greiða	  allan	  leigukostnað.	  	  
SUV	  hefur	  samband	  við	  Stebba	  varðandi	  ÓB	  lykla	  og	  fer	  yfir	  með	  Simma	  hvað	  passarnir	  
gilda	  fyrir	  í	  mótinu.	  	  	  
	  
	  
Önnur	  mál	  

ÞMÞ	  búinn	  að	  ýta	  á	  Laufey	  að	  athuga	  með	  að	  koma	  með	  gilt	  meðaltal	  fyrir	  Öspina	  til	  að	  
þau	  geti	  tekið	  þátt	  í	  Íslandsmóti	  m/forgjöf	  og	  ÞMÞ	  ætlar	  að	  athuga	  hvort	  búið	  sé	  að	  
senda	  upplýsingar	  til	  Mennta	  og	  menningarmálaráðuneytisins	  varðandi	  árangur	  á	  
stórmótum	  Asparinnar.	  	  
	  
	  
	  
Næsti	  fundur	  fyrirhugaður	  fimmtudaginn	  31.	  mars	  2016	  kl:	  17:30	  á	  sama	  stað.	  
Fundi	  	  slitið	  kl.	  18:30	   	  


