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Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt
Skipting verkefna innan stjórnar
Björgvin kemur inn sem meðstjórnandi, annað er óbreytt.
Undirritun samninga þjálfara
Búið að skrifa undir samninga við alla þjálfara og gilda þeir til áramóta 2018
Afreksmál Del Warren og fleira
Mjög gott í alla staði, undir þjálfurum komið að fylgjast með hvaða einstaklingar eru ekkki að fá út
úr þessu það sem við viljum.
Ræða það með þeim einstaklingum fyri næsta svona skipti.

Útbreiðslustyrkur til keiludeildar ÍR
Rætt um að íR sé vissulega að breiða út íþróttinni, samþykkt að styrkja félagið ÁHE svaraði beiðni
frá þeim.

Komandi tímabil
Búið að senda á félögin um nefndarmenn, þarf að halda dómaranámskeið fyrir komandi tímabil.
Gunnar Þór Ásgeirsson og Árni Þór Finnsson sem ætla að skipa aganefnd þurfa að búa til nýja
reglugerð varðandi þá nefnd.

Aðstöðumál
Jóhann og Gústaf Smári áttu fund í gær með Reykjavíkurbortg, óskuðu eftir skýrari tölum um
kostnað.
Rætt um aðstöðumál, ákveðið að ÁHE setjist niður með Sigmari í Keiluhöllinni og upplýsi um
komandi sal.

Önnur mál
Stefán C talar um fréttabréf KLÍ og tekur að sér að sitja í upplýsinganefnd og að senda út bréfið
sem honum finnst vanta aftur í keiluna.
SUV spyr um afreksmiðstöð ÍSÍ, ekkert hefur heyrst um það, ÁHE og SUV ræða það.
Gera þarf reglugerð og skilgreina starf öldunganefndar.
Tiltekt á skrifstofu KLÍ verður í sumar.
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