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Síðasta fundargerð 

Samþykkt. 
 
Bikarmál 

Rætt um bikarleikina sem fóru fram milli KLS og KR og einnig viðureign ÍR TT og ÍR Buff. 
Samþykkt í stjórn að niðurstaða beggja leikja standi. 
 
Formannafundur 

Jóhann (JÁJ) ræddi um formannfund sem hann vill sjá að verði sem fyrst. Enginn svör hafa borist 
frá formönnum félagana.  
 

Vefmál 

Stefán (SC) sýndi nýja vefinn og kynnti stöðuna á verkinu. Vefurinn er langt kominn og stefnt að 
því að setja hann í loftið fyrir Páska. 
 

NYC 2019 

Jóhann (JÁJ) fór yfir stöðuna. Margt er frágengið og í heild er skipulagning á áætlun. 
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Erindi Svavars frá mótanefnd 

Fara skal eftir reglugerð um Íslandsmót Öldunga en óskir hafa komið fram um ýmsar breytingar 
en þess krefst reglugerða breytinga. 
 

Önnur mál 

 
Unnur (SUV) fór yfir ýmist mál.  
 
Skuldarstöðu félaga að hvað sé verið að gera í þeim málum.  
Styrkbeiðni frá ÍR v/RIG var samþykkt vegna sjónvarps útsendingar frá RIG. 
Rætt og samþykkt að Hafþór (HH) fái greidda dagpeninga í næstu æfingarferð. 
 
Nokkuð var rætt um skor keilara á erlendri grundu og hvort það væri gerlegt að halda utan um 
skorið og setja í allsherjarmeðtalið. Niðurstaðan var að keilarar fái viðurkennd Íslandsmet ef þau 
verða sett en annars ekki haldið utan um skorið. 
 
Hafþór (HH) fór yfir Íslandsmót Félaga, eftir er að finna hentuga leikdaga en nokkrar hugmyndir 
voru ræddar. 
 
Fundi slitið 18:30 


