KEILUSAMBAND ÍSLANDS
Íþróttamiðstöðinni Laugardal

Fundargerð
Yfirskrift / efni:
Staðsetning:
Hvenær:
Þátttakendur:

7. fundur stjórnar KLÍ 2021-2022
Netfundur
28. október 2021 kl.20.30
Jóhann Ágúst Jóhannsson (JÁJ)
Einar Jóel Ingólfsson (EJI)
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir (GHK)
Skúli Freyr Sigurðsson (SFS)
Svavar Þór Einarsson (SÞE)
Hörður I Jóhannsson (HIJ)
Boðuð forföll: Hafþór Harðarson (HH)
Fjarverandi: Þórarinn Már Þorbjörnsson (ÞMÞ)
Helga Hákonardóttir (HH)
Fundarritari: GHK
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Fundargerð
•

Engar athugasemdir

Framkvæmda- og Íþróttastjóri
•
•

Er erlendis. En JÁJ kom með punkt sem ÞMÞ hefur verið að skoða.
Komið tilboð í námskeið frá íþróttasálfræðingi uppá 900þúsund. Prógram sem tæki 1-2 ár
og myndi koma sér vel fyrir þjálfara og keilara.

Gjaldkeri
•

Erum í góðum málum, búið að vera svoldið af streymi núna vegna ferðanna erlendis.

Mótanefnd
•
•

Þau mál sem hafa komið inn á borð mótanefndar hafa gengið vel og hafa verið tækluð á
góðan og skjótan hátt.
Umræða spannst um húsið og samskiptin þar á milli.

Sportabler
•
•

Eigum við að taka upp Sprotabler? Samþykkt að taka upp Sportabler.
Fast mánaðargjald og gætum þurft að hækka mótagjald um 1000 pr. mót. Forkeppni þarf
að vera hærri en milliriðill til að fá inn fyrir verðlaunum og kostnaði.

Siðareglurnar
•

Samþykkt að birta siðareglurnar á vef KLÍ

ETBF þing
•
•
•
•
•

Norðurlandafundur hýstur af Finnum á Krít og gekk vel. 2 komu frá Finnlandi, 1 frá
Danmörku, 3 frá Íslandi og 4 frá Svíþjóð.
Vesen í skipulagi vegna móta hjá IBF og mörg lönd að lenda í veseni með flugbókanir.
ETBF er ekki lengur til heldur heitir þetta EBF og samþykktar breytingar til að einfalda ef
þarf að gera breytingar á mótahaldi. Breyting á logoinu.
Norðurlandamót ungmenna verður næst haldið 2023
Norðurlandas samtarfið orðið betra. Samskiptin orðin meiri og gott að tala við fólk.
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KEILUSAMBAND ÍSLANDS
•

Ekkert því til fyrirstöðu að halda lvl 2 hér á Íslandi og þetta verður haldið á Akranesi.
Eigum að geta sótt um ýmsa styrki fyrir verkefninu. Setja þarf upp fjárhagsáætlun og
auglýsa.

Önnur mál
•
•
•
•

US open verður haldið í byrjun febrúar. Dagskráin nýlega komin út og er snemma á
ferðinni miðað við oft áður.
Streyma inn skráningar að utan á RIG. Norðurlandasamböndin ætla að láta sitt fólk vita.
Möller kemur með ca 15 manns með sér.
EJI fékk spurningu um hver/hverjir eru þjálfarar 23 ára landsliðs. JÁJ svarar því að það er
ekki skilgreint.
Umræða spannst um farangur, bókanir á aukatöskum og kostnaði þar að lútandi.
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