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Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð síðasta fundar samþykkt.
Íþróttastjóri
KÓD fer yfir verkefni sem hann er að vinna að. Stefnir á fund með afrekshópum sem fyrst, kynna
sig fyrir þeim. Verkefni vegna ESC 2020 fram undan með Landsliðsnefnd. KÓD víkur af fundi eftir
skýrslu 18:45
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KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Fjármál
KR skuldar enn KLÍ vegna fyrri ára samtals 235þús rúmlega. Eitthvað hefur verið greitt af eldri
skuld. Skráningargjöld 2019-20 hafa bæst við. JÁJ gerir drög að bréfi til KR með áskorun á uppgjör.
Ákv. að veita frest til samninga til 1. desember 2019 að öðrum kosti komi til beiting lagaákv.

Frestanir
Rætt um tíðar frestanir og möguleika til að sporna við. SUV kemur með tillögu um að hvert lið hafi
ákv. fjölda tækifæra pr. leiktíð en ákv. reglugerðar haldi samt. Ákv. að senda út hugmyndir á
formenn félaga.

Af skráning leikmanna
ÞMÞ sendi póstsamskipti sín og Þórhalls kerfisstjóra um af skráningu leikmanna skv. beiðni frá
stjórn ÍR keiludeildar. Rætt um að hnykkja á virkir vs. óvirkir. Spurning um að fá merkingu fyrir vef
„sleppa“ til að af skrá. Ekki álit fundar að leifa einhliða af skráningu. Beiðni yrði að koma frá félagi.

Laga- og leikreglnanefnd
Þar sem fáir voru mættir á fund var þessu frestað. Ljóst að eitthvað þarf að gera. Nefndin er óvirk.

Stjórnarmenn sem tengiliðir nefnda
JÁJ leggur til að stjórnarmenn fari inn í ákv. nefndir sem tengiliðir stjórnar við nefndir. Markmiðið
er ekki að auka vinnu heldur eingöngu til að fylgjast með og taka þátt í umræðum nefnda.
Tillagan er:
a

Landsliðsnefnd – Ingi Geir Sveinsson

b

Unglinganefnd – Stefán Ingi

C

Mótanefnd – Einar Jóel

Önnur mál
Engin önnur mál

Fundi slitið 19.30

Bls. 2 af 2

