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Fundargerð 

• Nokkrar athugasemdir bárust og var fundargerð lagfærð í samræmi við þær. 
 

Framkvæmda- og Íþróttastjóri 

• Dagskrá vetrarins er komin inn á vefinn og verið að undirbúa heimsókn þjálfara að utan og 
landsliðsverkefnin framundan. 

• Erlend mál: Farið er fram á að allir þátttakendur í erlendum mótum séu fullbólusettir og 
með PCR próf. Skoða þarf mjög vel allt tengt þessum ferðum vegna Covid. ÞMÞ skoðar 
tryggingar vegna þessa. 
 

Gjaldkeri 

• Fengum inneign hjá skattinum innborgaða í dag og enn ekkert að bóla á greiðslu vegna 
skuldar frá X síðan 1.júlí 2020. 

• 2 partar af ógreiddum liðagjöldum í utandeild: Ákveðið að senda ítrekun í tölvupósti. 
 

Keppnistímabilið framundan 

• KHE óskaði eftir breytingu á leikdegi sem ÞMÞ ætlar að útbúa tilkynningu fyrir. 

• Nefndir, skoða með mönnun: vantar í Unglinganefnd og Aganefnd þarf að skoða, annað í 
lagi. 

• Reglugerðir, er eitthvað sem þarf að laga? 
Lagfæring í sambandi við liðakeppnir, skoða um leið bikarkeppni og meistakeppni. Færa 
úrlslit uppá Akranes til að geta sjónvarpað beint á netinu. 
Útfæra þarf reglugerð vegna hegðunar sem kom upp á móti í vor, og víkka út 
reglugerðarsviðið. Seinasta málsgrein 4.gr reglugerðar tækninefndar verður felld niður. 

• Olíuburðir vetrarins ræddir á fundinum og samþykktir. 
 

Verkefnin framundan 

• Listum upp þau verkefni sem þarf að fara í núna í vetur s.s. Málþing o.fl. 
Rafrænar leikskýrslur: Frumvinnunni lokið og vantar bara að stjórn samþykki framhaldið svo 
hægt sé að ljúka vinnunni.  
Afmælisnefnd:  
Málþingið: 
Utandeildin: á hún að vera? 
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Önnur mál 

• EJI spyr út í kafla í afreksstefnu KLÍ og laun landsliðsþjálfara. Eru þetta mál sem skoða 
verður betur. 
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