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5. fundur stjórnar KLÍ 2021-2022
Netfundur
9. september 2021 kl.20.00
Jóhann Ágúst Jóhannsson (JÁJ)
Hörður I Jóhannsson (HIJ)
Einar Jóel Ingólfsson (EJI)
Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ)
Svavar Þór Einarsson (SÞE)
Þórarinn M Þorbjörnsson (ÞMÞ)
Helga Hákonardóttir (HH)
Þórhallur Hálfdánarson (ÞH)
Boðuð forföll: Geirdís Hanna Kristjánsdóttir (GHK)
Skúli Freyr Sigurðsson (SFS)
Fjarverandi: Hafþór Harðarson (HH)
Fundarritari: JÁJ
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Fundargerð
•

Engar athugasemdir.

Rafrænar leikskýrslur
•

ÞH fer yfir stöðu rafrænna leikskýrslna. Þarf að taka upp þráðinn aftur, fyrir liggja drög að
vinnu við þetta. Ákveðið að halda áfram verkinu og einblína á að yfirfara núverandi
skýrsluform yfir.

Framkvæmda- og Íþróttastjóri
•
•
•

Er í vinnu við að bóka ferðir hópa erlendis. EYC í gangi núna, IBF Super World Cup 3 hópar
að fara. Mikil útgjöld tengt því.
JÁJ með fyrirspurn um Utandeild. ÞMÞ sendi póst á eldri lið, 13 lið komin inn.
SVE með fyrirspurn um Flyer fyrir RIG – JÁJ fer í máið.

Gjaldkeri
•

EJI talar um sein svör frá bókara. HIJ tekur samtalið við hann.

Staðan í kvennadeildum
•
•
•

Fyrir lá að ÍR-SK væri að missa sína liðsmenn, ÍR-Elding færði sig yfir til að halda sæti í 1. d.
kvk. Nú er svo komið að ÍR-Píur eru að leggja niður liðið þó eftir að þátttökutilkynning var
send inn.
Samþykkt að sameina í eina 12 liða deild. SVE setur frétt á vefinn. ÞMÞ fer í að laga og
setja upp aftur. ÍR-Elding heldur nafni sínu, leikheimildir afturkallaðar.
Sekt á ÍR vegna ÍR-Píur, fullt þátttökugjald + sekt skv. reglugerð og gjaldskrá.

Önnur mál
•

HH spyr um hvort Ösp sé gjaldgeng í mótið. Ekkert sem mælir gegn því.

•

HH spyr um HM fatlaðra, ekkert að frétta segir ÞMÞ.
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