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Fundargerð  

Yfirskrift / efni: 3. fundur stjórnar KLÍ 2018-2019 

Staðsetning: Skrifstofa KLÍ 
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Þátttakendur: Jóhann Ágúst Jóhannsson (JÁJ) 
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Síðasta fundargerð 

Samþykkt, laga stafsetningavillur 
 
Dagskrá (Reglugerð um aganefnd) 

Lið mættu ekki til leiks, rætt um hvort aganefnd þyrfti að koma saman eða að sektir verði 
sendar samkvæmt reglugerð. Samþykkt að sektir skuli senda út á félögin. 
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KFR-Keilufélagar ekki skráðir löglega sem leikmenn. Leikurinn var spilaður og endaði 12-2 
fyrir Þór-Víking. Stjórn KLÍ lítur á að þessi leikur skuli enda 14-0 fyrir Þór-Víking 
samkvæmt 5gr. Um Keilumót. 
 
 
 

Málefni afrekshópa 

Rætt var hvort eigi að setja almennar kröfur á þá sem eru valdir í afrekshópa, niðurstaða að þetta 
sé í höndum hvers þjálfara. 
 

Verkefnalisti stjórnar 

Rætt um viðurkenningar og hvort það sé til form hvernig ákvarðanir eru teknar svo sem um 
Silfurmerki og Gullmerki. 
 

Vefmál 

 
Stefán ræddi vefmál, nýji vefurinn fer líklega í loftið nóv/des.  
 

Félagakeppni 

 
Leikið verða í 6 manna liðum og sent verður á formenn félaga um staðfestingu um þáttöku. 
 

Önnur mál 

 
Utandeild, Stefán ræddi að það væru komnir 2 riðlar. Auglýsing þarf að fara að koma á vef KLÍ. 
 
Gjaldskrá KLÍ þarf að uppfæra á vef KLÍ. 
 

NM U23 

 
Rætt var beiðni um að Ísland haldi þetta mót Nóvember 2019. Mótið fer fram fimmtudag-
Sunnudag. Málið verður rætt frekar en almennur áhugi var á að skoða málið. 
 

Ályktun 

 
Stjórnin ályktar að KLÍ mun færa mót á þeirra vegum út fyrir RVK þegar að keilusalir sem uppfylla 
kröfur sambandsins verða tilbúnir svo sem á Akranesi og Akureyri. 
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