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Fundargerð  

Yfirskrift / efni: 15. fundur stjórnar KLÍ 2019-2020 

Staðsetning: Netfundur 

Hvenær: 5. maí 2021 kl.20:30 

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

Formaður 
Meðstjórnandi 
Varamaður 
Gjaldkeri 
Framkvæmdarstjóri 
Varaformaður 

Boðuð forföll: Geirdís Hanna Kristjánsdóttir (GHK) Ritari 

Fjarverandi: Magnús Reynisson (MR) Varamaður 

Fundarritari: JÁJ 

 
Fundargerð 

• Engar athugasemdir við fundargerð og hún talin samþykkt 
 

Mál framkvæmdastjóra 

• ÞMÞ fór yfir verkefni sem hann er að vinna að. EYC er á dagskrá í haust 

• Vinna við ársþing í gangi, árskýrsla o.sv.fr. 

• Verið að vinna vegna umspils og úrslita 

• Skráning KLÍ komin inn til IBF eftir breytingu þar á 
 

Mál gjaldkera 

• EJI fór yfir stöðuna. Almennt góð. Töluvert útistandandi um kröfur KLÍ á aðila, verið að 
vinna í þeim málum 
 

Ársþing 2021 

• JÁJ með tillögu að formaður og gjaldkeri skrifi undir reikninga KLÍ f.h. stjórnar, samþykkt 
samhljóða 

• EJI er að klára fjárhagsáætlun, drög lögð fyrir fund og ekki gerðar ath. við hana 

• Farið yfir þau mál sem borist hafa vegna þings. Lagabreyting frá ÍA og tillaga frá ÍR með að 
taka út framfaraverðlaun og í stað þess koma á vali á nýliðum ársins. Umræður og skiptar 
skoðanir. Fer fyrir þing 

• Tillaga að Silfurmerkjum á Ársþingi. Tillaga að Jónína Björg Magnúsdóttir ÍA og Guðjón 
Júlíusson KFR fái merki. Einnig rætt um að heiðra Þór, ákv. síðar að formaður fer norður á 
aðalfund Þórs og heiðrar þar Björgvin Helga Valdimarsson, Þorgeir Jónsson og Guðmund 
Konráðsson 

 

Úrslitakeppnin  

• Úrslitakeppni kvenna á dagskrá skv. áætlun 

• Beðið eftir að aðilar frá ÍA losni úr einangrun vegna Covid smita 
 

Önnur mál 

• Engin önnur mál 
 

Fundi slitið kl.21:20 


