Aðalfundur Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar (KFÍ)
haldinn í fundarsal Þróunarseturs (Háskólaseturs) á Ísafirði
fimmtudaginn 12. maí 2016 kl. 18.00.

Á dagskrá fundarins eru hefðbundin aðalfundarstörf skv. lögum félagsins.
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Ingólfur Þorleifsson, formaður, setti fund og lagði til að Óðinn Gestsson yrði kjörinn fundarstjóri.
Samþykkt samhljóða.
Fundarstjóri gerði tillögu um Inga Björn Guðnason sem fundarritara.
Samþykkt samhljóða.
Fundarstjóri bar upp tillögu þess efnis að fundarmenn samþykktu lögmæti fundarins. Samþykkt
samhljóða. Fundarstjóri lýsti fundinn löglegan.
Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu að dagskrárbreytingu:
„Dagskrá:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Kosning fundarstjóra og fundarritara
Skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið starfsár
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins
Lagabreytingar
a.
Tillaga um að staðfesta þátttöku Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar í fjölgreinafélaginu Vestra
b. Tillaga að reglugerð fyrir Körfuknattleiksdeild Vestra kynnt og lögð fram til samþykktar
Kosning formanns til eins árs
Kosning tveggja stjórnarmanna til tveggja ára
Kosning tveggja stjórnarmanna til eins árs
Kosning þriggja manna í varastjórn til eins árs
Önnur mál“

Dagskrárbreytingin samþykkt samhljóða.
2. Skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið starfsár.
Ingólfur Þorleifsson, formaður, gerði grein fyrir skýrslu stjórnar og fór yfir starfsemi meistaraflokks
félagsins á starfsárinu sem er að líða.
Skýrsla barna- og unglingaráðs.
Birna Lárusdóttir, formaður barna- og unglingaráðs, kynnti skýrslu ráðsins og gerði grein fyrir
starfi ráðsins í vetur.
3. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins.
Shiran Þórisson, gjaldkeri, lagði fram endurskoðaða ársreikninga og fór yfir helstu lykiltölur úr
rekstri félagsins.
Fundarstjóri opnaði fyrir umræður um skýrslur og ársreikninga.
Enginn tók til máls.

Fundarstjóri bar upp endurskoðaða ársreikninga félagsins.
Samþykktir samhljóða.
4. Lagabreytingar
a.
b.
a)

Tillaga um að staðfesta þátttöku Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar í fjölgreinafélaginu Vestra.
Tillaga að reglugerð fyrir Körfuknattleiksdeild Vestra kynnt og lögð fram til samþykktar.

Borin upp eftirfarandi tillaga sem samþykkt var á aukafundi KFÍ þann 18. nóvember síðastliðinn:
„Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar samþykkir að taka þátt í stofnun nýs fjölgreinafélags undir merkjum
Vestra og er áætlaður stofndagur þann 22. nóvember 2015.
Með samþykkt þessari er stjórn Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar veitt heimild til að koma að stofnun
íþróttafélagsins Vestra með það fyrir augum að Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar verði Körfuknattleiksdeild
Vestra.
Samþykkt þessi öðlast ekki að fullu gildi fyrr en með staðfestingu aðalfundar Körfuknattleiksfélags
Ísafjarðar.“
Tillagan var samþykkt einróma.

b) Tillaga að reglugerð fyrir körfuknattleiksdeild Vestra. Ingi Björn Guðnason, ritari stjórnar KFÍ, kynnti
reglugerðina. Í framhaldinu var hún borin upp undir atkvæði. Samþykkt samhljóða.

5. Kosning formanns til eins árs.
Birna Lárussdóttir, Ingi Björn Guðnason og Shiran Þórisson lögðu fram tillögu um Ingólf
Þorleifsson sem formann.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi. Ingólfur Þorleifsson er því réttkjörinn formaður körfuknattleiksdeildar
Vestra til eins árs.
6. Kosning tveggja stjórnarmanna til tveggja ára.
Ingólfur Þorleifsson bar upp tillögu um að Birgir Örn Birgisson og Ingi Björn Guðnason yrðu kosnir
til tveggja ára.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi.
7. Kosning tveggja stjórnarmanna til eins árs
Ingólfur Þorleifsson bar upp tillögu um að Birna Lárusdóttir og Shiran Þórisson yrðu kosin til eins
árs.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi.
8. Kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs.
Ingólfur Þorleifsson gerði tillögu um þrjá varamenn, þeir eru Guðmundur Einarsson, Magnús Þór
Heimissonog Steinþór Bragason.
Aðrar tillögur bárust ekki.
Samþykkt með lófaklappi.
9. Önnur mál.
Hjalti Karlsson formaður Vestra tók til máls. Hjalti óskaði nýkjörinni stjórn til hamingju með kjörið
og óskaði fundarmönnum til hamingju með þann áfanga að hafa formlega gengið í Vestra. Einng

vék Hjalti að starfi KFÍ og tók sérstaklega fram að aðdáunarvert væri hve vel hefði tekist til hjá
félaginu að efla starf yngri flokka ekki síst m.t.t. þess að virkja stúlkur.
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir, framkvæmdarstjóri HSV tók til máls. Hún sendi fundinum góðar
kveðjur frá formanni HSV til KFÍ og nýstofnaðrar körfuknattleiksdeildar. Sigríður Lára kom einnig
inn á yngri flokka starfið.
Ingi Björn Guðnason tók til máls. Ingi Björn sagði frá umleitunum sem aðalstjórn Vestra hefið fært
í mál við stjórn KFÍ þess efnis að körfuknattleiksdeild Vestra yrði fengið það hlutverk að leggja
línurnar hvað varðar útlit varabúninga félagsins. Tók Ingi Björn fram að stjórn KFÍ hefði fagnað
þessu og að ný stjórn körfuknattleiksdeildar Vestra myndi fara í verkefnið eins fljótt og kostur væri
á.
Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 19.03

