
Stjórnarfundur Sunddeildar Keflavíkur 

Dags. 
 20.02.2017 kl: 19:00 
 
Mættir 
Hilmar Örn, Sigurþór Sævarsson, Guðmunda Róbertsdóttir, Gunnrún Theodórsdóttir, Guðný 
Magnúsdóttir, Falur Daðason, Vala May Mason og Guðný Ósk Þórsdóttir 

 

1. Dúnu þakkað fyrir störf sín í þágu SK 

a. Guðrún Jóna Árnadóttir ákvað að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi 

stjórnarsetu og vill Sunddeild Keflavíkur þakka henni fyrir hennar störf fyrir 

deildina á undan förnum árum. 

2. Skipting embætta 

a. Skipting embætta í stjórn verður óbreytt frá fyrri stjórn. Núverandi stjórn er þá 

þannig: 

i. Formaður – Hilmar Örn Jónasson 

ii. Varaformaður – Gunnrún Theodórsdóttir 

iii. Gjaldkeri – Guðmunda Róbertsdóttir 

iv. Ritari – Guðný S. Magnúsdóttir 

v. Meðstjórnandi – Vala May Mason 

vi. Varamaður – Falur H. Daðason 

vii. Varamaður – Sigurþór Sævarsson 

viii. Varamaður – Guðný Ósk Þórsdóttir 

3. Kaup á ís-vél 

a. Ísvélin okkar í Vatnaveröld er orðin stlitinn og léleg og skoða þarf kaup á nýrri vél. 

Sigurþór er búinn að kíkja á þetta og er með tillögu að tveimur vélum sem koma 

til greina. Við ætlum að skoða ódýrair vélina. 

b. Hilmar Örn mun tala við forstöðumann Vatnaveraldar varðandi framtíð sjálfsala í 

húsinu. 

4. Ósk um tækjakaup. (Sjá mynd 1) 

a. Komið hefur ósk um tækjakaup á útbúnaði fyrir þrekæfingar - Samþykkt 

5. Málþing 

a. SSÍ hefur boðað til málþings „um hlutverk sundíþróttahreyfingarinnar á Íslandi. “ 

Stjórnarmenn hvattir til að mæta. 

6. Hvatagreiðslur 

a. Upplýsingar sendar inn fyrir 10 mars 

7. Fjöldi fulltrúa á sundþingi 



a. Mér reiknast til að ÍRB eigi 12 fulltrúa á sundþingi 

i. Virkir iðkendur = 8 

ii. Keppendur = 4 

b. Áhugi stjórnarmanna kannaður 

8. Önnur mál 

a. Hvernig gengur með veitingar fyrir aðalfund Keflavíkur 

i. Gengur vel. Við erum kominn með það framboð sem við vorum beðin um. 

b. Umræður um samskipti í yngri hópum 

 

 

Mynd 1 

 

Fundi slitið 20:30 

Fundinn ritaði Hilmar Örn 


