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Staðfesting fundargerðar síðasta fundar 
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Formannafundur, niðurstaða.  

Fundargerð hafði því miður ekki verið dreift á stjórn, ÁHE bætti úr því snarlega.   Fundur 
leit út fyrir að vera einfaldur en...    
AHE – þarf að fá ÞI til að halda dómaranámskeið sem fyrst bæði á Akureyri og í Reykjavík.  
Klára þarf heildarendurskoðun á reglugerð um Upplýsingarnefnd fyrir næsta 
formannafund/þing.  
 
Skuld Keiludeildar KR 

Gjaldkeri upplýsti að Keiludeild KR skuldar um 350 þús meðan önnur félög/deildir eru 
skuldlaus eða því sem næst.  KR hafði beðið um frest til 12 jan til að ganga frá málinu, 
þeir eru að fá c.a. 125 þús um eða fyrir helgi(14-15 jan),  ef Keiludeild gengur ekki í málið 
fyrir 16 jan þá fara þeir í keppnisbann.  
 
Alþjóðlegt mótahald 

ETBF var að senda út á aðildarþjóðir yfir mót sem eru laus til umsóknar að halda fyrir árin 
2019 og 2020.   AHE ætlar að senda erindi á SV og vita hug Keiluhallarinnar til þessa.   
 
Afreksstarf staða 

AHE hafði rætt við TÓ, fyrirhugað er að vera með æfingabúðir fyrir afrekshópana í endaðan 
maí/byrjun Júní, þetta væri allan daginn og væri á brautun, í kennslustofu og líkamsþjálfun og 
myndi standa í 4-6 daga, verið væri að klára undirbúning og kynningu á næstunni.    
Val fyrir EYC verður klárað á næstu dögum,  smáþjóðaleikar verða í San Marino 15-19 mars og er 
verið að klara val/keppni um sæti, klárt fyrir mánaðar mót, NYC verður í Helsinki í nóvember og 
fullt lið verður sent þangað, Ísland með næsta mót í nóv 2019.  
Afreksstefna er í endurskoðun og stefnt að kynningu á formannafundi í apríl og á þingi í maí.  
 
Keilari ársins.  

Listi – vinnuplagg stjórnar – er um það bil til, VG og SC ætla að henda honum á milli og klára á 
næstu 10 dögum.   Þessi listi verði notaður sem vinnuplagg stjórnar fyrir þetta tímabil.  
 
Ársþing KLÍ - tímasetning 

Stefnt að þinghaldi þann 18 maí, í umsjón KFR.  
AHE – tékkar á þingforseta 
AHE – muna að senda út fyrstu þingboðun í síðasta lagi 6. Apríl, gögn frá félögum þurfa að berast 
amk 4  vikum fyrir þing, og þinggögn skulu send út í síðasta lagi 2 vikum fyrir þing.  
Stefna að formannafundi í vikunni 24-28 apríl.  
 
Önnur mál 

SC - Ástand Keilunnar á Akureyri, um síðustu helgi var verið að keppa þar og hafði heyrst að 
mismunandi pinnar hefðu verið í settum (tvister og aðrir)  
Dómaraskýrsla á að vera á leiðinni frá PLS vegna þessa þar sem gerð er athugasemd við þetta og 
tækninefnd beðin um að skoða málið.  
SUV – styrkir til keppenda í afrekshópum, staðfest að um er að ræða greiðsla fyrir 1 riðil og þann 
dýrasta.  
 
Fundi slitið kl. 19.00  


