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1. mál Skil á gögnum til aðalstjórnar 
Þær deildir sem láta færa bókhald hjá aðalstjórn þurfa að skila inn á 2-3 mánaða fresti. 
Sunddeildin hefur séð um að færa sitt bókhald sjálf. Einnig þarf að skila inn samningum 
sem fela í sér fjárhagslegar skuldbindingar t.d. samningum við þjálfara. Þá þarf líka að 
skila inn fullskrifuðum fundargerðabókum inn til aðalstjórnar en SK hefur þegar gert það. 
 
2. mál Ritun funda 
Aðalstjórn lagi áherslu á að rita ætti fundargerðir og í þær þær ákvarðanir sem teknar eru. 
Allar fundargerðir SK eru á netinu og er einnig safnað saman í fundargerðabók. 
 
3. mál Fjárhagsstaða 
Aðalstjórn fékk afrit af reikningum deildarinnar og er fjárhagsstaða deildarinnar ágæt þó 
sækja þurfi sennilega í sjóði félagsins á þessu ári þar sem æfingargjöld hafa ekki verið 
hækkuð. 
 
4. mál Áhrif af efnahagsástandinu 
Styrktaraðilar eru enn þeir sömu hjá sunddeildinni en aðeins hefur orðið fækkun á 
iðkendum. Aðalstjórn hvatti deildina til að hafa samband ef vart yrði við börn sem ekki 
hefðu ráð á að stunda íþróttir. 
 
5. mál Iðkendafjöldi 
Iðkendafjöldi er um 125 og eru fleiri stelpur en strákar í sundinu. Unnið er að því að 
fjölga iðkendum með reglulegum heimsóknum þjálfara og eldri sundmanna í skóla. 
 
6. mál Framtíðarsýn 
Verið að gera starfið markvissara með því að ráða sundþjálfara í fullt starf. Rætt um 
félagsvitund iðkenda eftir að sundráð ÍRB var stofnað. Krakkarnir synda saman og því 
erfitt að gera eitthvað aðeins með Keflavíkurkrökkum. Við innritun skrá sundmenn sig 
annaðhvort í Keflavík eða Njarðvík. 
 
7. mál Félagsaðstaðan okkar 
Teikningar skoðaðar. Sunddeildin mun deila skrifstofu með Taekwondo deildinni og fá 
einnig geymslu undir bókhald og önnur gögn. 
 
8. mál Unglingalandsmót í Borgarfirði 
Haldið um verslunarmannahelgina en flestir sundmenn Keflavíkur verða í æfingarferð á 
Benidorm á þessum tíma. Aðalstjórn greiðir skráningargjald þeirra sem fara og einnig er 
verið að huga að peysu fyrir mótið. 
 
9. mál Heimasíða félagsins. 
Deildin hvött til að setja sem mest inn af fréttum og atburðum inn á viðburðadagatalið. 
Sunddeildin hefur verið dugleg við það. Rætt um kostnað við að uppfæra heimasíðu í 



nýrri útgáfu af ConMan-kerfinu og einnig kostnað við að breyta myndum í “haus” 
heimasíðunnar. 
 
10. Felix 
Farið yfir skráningar í Felix en þær þurfa að vera í góðu lagi. Huga þarf að undirhópum 
eins og stjórnum. 
  
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20:30 
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