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Fundargerð  

Yfirskrift / efni: 10. fundur stjórnar KLÍ 2019-2020 

Staðsetning: Netfundur 

Hvenær: 28.janúar 2021 kl.20:30 

Þátttakendur: Jóhann Ágúst Jóhannsson (JÁJ) 
Einar Jóel Ingólfsson (EJI) 
Skúli Freyr Sigurðsson (SFS) 
Hafþór Harðarson (HH) 
Hörður I Jóhannsson (HIJ) 
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir (GHK) 
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ) 

Formaður 

Gjaldkeri 

Meðstjórnandi 

Varaformaður 

Varamaður 

Ritari 

 

Boðuð forföll:   

Fjarverandi: Magnús Reynisson (MR) Varamaður 

Fundarritari: GHK 

 
Deildin 

• Farið yfir tillögu EJI á breytingu á 2.gr reglugerðar deildarliða og 4.gr reglugerðar um liðamót. 
Breytingartillagan tekur gildi út tímabilið 2020-2021. 
Einnig er í bráðabirgðareglugerð að þó lið mætir ekki til leiks að það verði ekki fellt úr keppni. 
Setja þarf inn ákvæði vegna umspils. 

• Umræða spannst um helmingun á stigum fyrir leiki spilaða í 3 fyrstu umferðunum.  

• Póstur frá SC ræddur þar sem kom fram að hann var skrifaður í nafni annarra án þeirra 
samþykkis. 
Þessum pósti verður svarað hið fyrsta eftir fundinn. 

 

• Tillaga um óbreytt 

• Tillaga um stigajöfnun - hafnað 

• Tillaga um umspil – samþykkt 
 

• HH spurði hvenær frestaður leikur ÍR-PLS og ÍR-KLS færi fram. Ákveðið var að senda út 
tilkynningu hið fyrsta og sjá hvað liðin ákveða að gera í framhaldinu. 

RIG 

• Rætt um verðlaunafé, heildar verðlaunafé áætlað 150.000 kr 
75.000 f 1.sæti - 37.500 f 2.sæti - 22.500 f 3.sæti - 15.000 f 4.sæti 

• Rætt um ýmis mál sem að mótinu snýr. HIJ verður fjarverandi í ár af persónulegum ástæðum. 

Önnur mál 

• HH ætlar að skrifa grein vegna þess að verið er að skipta um olíutegund. 
Eins fékk hann fyrirspurn vegna sóttvarnarmála, sbr málið sem kom upp um frestun vegna 
slappleika vegna Covid-19. 

 

• Ákveðið að impra vikulega á sóttvarnarreglum. 
 

• Formaður mótanefndar ber undir stjórn mál sem kom inn á borð í dag og lét vita að það væri 
of mikið álag að sinna störfum nefndarinnar ein og stjórn samþykkti að vera formanni innan 
handar með störf nefndarinnar. 

 

• Stuttlega rætt um fjármálin og að Unnur og Kristján eru að láta af störfum hjá félaginu. 
 
Fundi slitið 22.11 

 


