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Fundargerð síðasta fundar 

Samþykkt  

 
Afreksstarf framhald 

Stjórn ræðir um samning við Robert Andersson og leggur til að landsliðsnefnd geri 
samning við hann fram yfir 2020 og meti svo stöðu. 
Sambandi við kvennahóp þá þurfa Hafþór og Theódóra setjast niður og koma með tillögu 
til landsliðsnefndar um framhaldið. 
 
 
Landsliðsbúningar 

Landsliðsnefnd þarf að setjast niður með Gústaf Smára og ræða um verð og hönnun á VIS 
búningum. 
HM unglinga og EM unglinga núna snemma á árinu verða í Jako búningum 
 

Undirbúningur fyrir þing KLÍ 

Komið að ÍR haldi þingið og er verið að skoða 23.,24.,30. eða 31. maí 
Undirbúningur fyrir útsendingu frá íslandsmóti einstaklinga á RÚV 

Hilmar Björnsson vildi að þetta yrði spilað á laugardegi frá 16-18, það er verið að tala við húsið 
um þann tíma. 
 

Reglugerð KLÍ um Aganefnd – tillaga frá Aganefnd 

Stjórn leggur til að innsend tillaga verði lögð fyrir næsta formannafund til samþykkis. 
Stjórn leggur til að verði sett inn í lög KLÍ að stjórn KLÍ geti vísað til formannafundar 
reglugerðarbreytingum og þær þurfi samþykki fulltrúa allra félagana að öðrum kosti fari það fyrir 
þing. 
 

Önnur mál 

Rætt um stöðu framkvæmdastjóra KLÍ og hvernig væri best að gera með framhald. 
 
Rætt um leik KFR-Frændur og ÍR-Keila.is í 9.umferð þegar framkvæmdastjóri KLÍ gefur KFR-
Frændum 0 stig fyrir að spila ólöglegum leikmanni en sá leikmaður kemur ekki inn fyrr en í leik 2 
og telur stjórn að þeir eigi að fá stig fyrir 1. Leik þegar þeir eru með löglegt lið 
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