KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

Fundargerð
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:
Þátttakendur:

12. fundur stjórnar KLÍ 2019-2020
Netfundur
14.mars 2021 kl.20:30
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)

Boðuð forföll:
Fjarverandi: Magnús Reynisson (MR)
Fundarritari: GHK

Formaður
Gjaldkeri
Meðstjórnandi
Varaformaður
Varamaður
Ritari
Framkvæmdarstjóri
Varamaður

Fundargerð
• Fundargerð síðasta fundar samþykkt.
Gjaldkeramál
•

Gjaldkeri fór yfir stöðuna sem er mjög góð. Gott fyrirkomulag með greiðsluskjalið. Mótanefnd
þarf að senda það á gjaldkera þegar það hefur verið fyllt út.
Framkvæmdarstjóri
•

Framkvæmdarstjóri fer yfir sín störf frá því hann hóf störf síðustu mánaðamót. Skilaði
gögnum til bókara á föstudaginn.
Mótamál
•

Skoða þarf lokadag deilda betur og hvernig hægt er að raða leikjum upp í samræmi við
sóttvarnarreglur. Finna dag/a fyrir umspilsleiki deildanna. Tímasetning á úrslitum
Íslandsmóts einstaklinga barst í tal og talað um að byrja kl.18.30 í stað 19. Verður rætt við þá
sem fara áfram eftir annaðkvöld, hvort það gangi upp hjá fólki.

Þing
•

ÞÓR hefur ekki svarað hvort þau haldi þingið í ár. Ætlar stjórnin að leggja eitthvað fyrir þingið
og minna á afmælisárið.
Formannafundur
•

Heyra í formönnum þegar dagsetning á þinginu er komin á hreint og fá að vita hvort það er
eitthvað sem þeir vilja koma fyrir þingið.
Önnur Mál
•

Hugmynd að hafa litla athöfn fyrir þá sem fá viðurkenningar í stað lokahófs í ljósi aðstæðna.

•

Bréf barst frá ÍSÍ varðandi áhorfendur og umræða spannst um það og framkvæmdarstjóri hafði
haft samband og fengið upplýsingar. Mun hann hafa samband á morgun til að árétta það sem
kemur fram í bréfinu.
Athugasemd barst vegna óíþróttamannlegarar hegðunar hjá leikmanni í Íslandsmóti
einstaklinga á laugardeginum.

•
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