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KEILUSAMBAND ÍSLANDS
HM í Las Vegas, staða.
Undirbúningur KVK liðs á lokastigi, TÓ er að skoða ferðatilhögun með KK lið t.d. flug og bílla
via LA (WOW) ofl. TÓ afgreiðsir líka skráningu á liði til World Bowling.
Samþykkt að styrkja leikmenn um sem nemur c.a. 85 þús eða skráningargjöld + 50 þús.
Staða fjármála
Staða nokkuð góð, eina félagið sem skuldar KLÍ er KR, Gjaldkeri hafði samband við gjaldkera
keiludeildar KR í gær og von er á greiðslu fljótlega. Afreksstyrkir Ísí munu koma sterkt inn núna
fyrir lok árs.

Gjaldskrá
Gjaldskrá samþykkt á e-mail og hún er komin á netið, aðlaga þarf sumar laga og leikreglur, þær
breytingar þurfa almennt ekki að fara fyrir þing. Þarf að taka þessa vinnu í vetur og klára í vor.
SUV: er skýrt í gjaldskránni hvað dómarasekt er – þetta er mjög skýrt!

Unglingamál
Íslandsmót Unglingaliða fór fram um síðustu helgi, og er leikið samkv. Reglugerð!
Unglinganefnd: frá ÍR þá komu inn Jói og Daníel, með skilyrði að KFR myndi skipa 2 líka, ADJ og AFB
voru skipaðir en því mótmælt þar sem þeir eru unglingaþjálfarar KFR, líklega verða Eyrún og Villi
frá KFR, en ekki er búið að staðfesta þetta.

Önnur mál
1. AHE: AHE mun ekki geta haldið áfram þjálfun hjá KLI eftir HM í Vegas, vegna pressu og
breytinga í vinnu. TÓ verður kynnt þetta á næstu dögum.
2. HH: Björgvin Harðarson (Pródúsent hjá 365) hefur áhuga á að fara með á HM í Vegas sem
“PRESS” er búinn að fá leyfi hjá sínum vinnustað til þess, ásamt að fá fullt loforð fyrir því
að senda og fá birt efni á vísi eftir þörfum svo og að ef eitthvað fréttnæmt gerist þá komi
það á Stöð 2. Kostnaður við þetta væri í grunninn aðains kostnaður við flug og gistingu (
c.a. 200 þús +/-) Samþykkt að skoða þetta frekar með jákvæðum huga og ræða frekar með
tilhögun og þess háttar.
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