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Fundargerð
•

Ritari lagfærði fundargerðina í samræmi við þær athugasemdir sem bárust og sendir
uppfærða fundargerð samhliða þessari.

Framkvæmda- og Íþróttastjóri
•
•
•
•
•

Búið að vera mikið álag og sér ekki fyrir endann á því í bráð. Búið að vera gera upp mótin
undanfarið, rukka og ganga frá, komum vel út fjárhagslega.
Verið að undirbúa og ganga frá æfingarbúðum fyrir konunar í maí, karlar eru núna í lok
apríl.
U-21 fer út í júní og konunar í ágúst, svo eru Evrópumót í undirbúningi.
Búið að vera vesen að finna dagsetningu á bikarúrslit þar sem þau eiga að fara fram á
Akranesi, spila verður í tvennu lagi, konur 27.apr og karlar 20.apr. Samþykkt
ÞMÞ hefur verið að vinna í að fá íþróttasálfræðing til að vinna með afrekshópum og
þjálfurum. Búið að bóka alls 24 fyrirlestra.

Gjaldkeri
•
•
•
•

Staðan fín
Vantar nokkur atriði til að gera upp RIG
Skoðunarmenn búnir að skrifa undir Ársreikninginn
Óskað var eftir skýringum vegna reiknings frá bókhaldsþjónustunni en engin skýr svör
bárust.

Þing KLÍ 2022
•
•
1.
2.

Stungið uppá sunnudeginum 22.maí (samþykkt) og þarf þá fyrra boð að fara út á morgun.
Hvaða mál ætlar stjórn að leggja fyrir þing?
Mál þurfa að berast 4 vikum fyrir þing, þe í seinasta lagi 24.apríl.
Tillaga að breytingu á fyrirkomulagi unglingamóta, að koma á formlegri nefnd sem heldur
utan um mótin og gera reglugerðarbreytingu á unglingamótunum.
3. Aðstöðumálin – hver er staðan og hvað er framhaldið?
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4. Heimsmálin?
• Framboðsmál:
Komið hafa nöfn inná borð vegna framboðs til stjórnar og formanns.
Tveir aðalmenn eiga ár eftir af sinni kosningu og eru varamenn hvattir til að gefa kost á sér
aftur.

Lokahóf KLÍ 2022
•

Beiðni frá Afrekshóp KLÍ um styrk:
Beiðni um styrkveitingu fyrir hluta kostnaðar vegna lokahófsins tekin fyrir, ekki komin
endanleg upphæð á það sem óskað er eftir styrk fyrir. HH ætlar að óska eftir að fá þær
tölur.

Heimsmálin – Hvað er að gerast hjá IBF?
•
•
•

Boðað var að 31.maí yrði heimssambandið flutt og var ekki vel tekið í það. Búið er því að
auglýsa auka heimsþing til að fara yfir stöðuna.
Þinginu verður stýrt af lögmönnum og dómurum.
Breytingar framundan sem eiga eftir að skýrast

Önnur mál
•

•
•

HH er að fara með keilara á Special Olympics í maí og leitar eftir ráðleggingum varðandi
styrki til ferðarinnar. ÞMÞ mun fara yfir styrkleiðir með henni.
Athugandi að KLÍ styrki Öspina um amk þátttökugjöld vegna þessarar ferðar.
HH tekur saman kostnað vegna ferðarinnar og sendir á stjórn.
Umræða spannst vegna Evrópumóta og hvort eigi að sækja um að halda þau hér. Bennt
var á að ekki hefur gengið of vel að fá fólk til að starfa við þau mót sem fyrir eru. Og ekki
gengið of vel að fjármagna þau heldur.
JÁJ kom inn á samskipti milli KHE og keilara
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