
 

Aðalfundur Knattspyrnudeildar Reynis 
haldinn 18.nóvember 2022 kl:18:00 í Reynisheimilinu. 

 

15 atkvæðabærir mættir og fundurinn því löglegur. 

Dagskrá fundarins:  

 1. Formaður setur fundinn. 

 2. Fundarstjóri kosinn. 

 3. Fundarritari kosinn. 

 4. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram til samþykktar. 

 5. Formaður leggur fram skýrslu stjórnar. 

 6. Skýrsla gjaldkera 

 7. Umræða um skýrslu formanns og reikninga. 

 8. Kosin stjórn og varamenn 

 9. Kosnir fulltrúar á aðlfund félagsins 

 10. Félagsgjald næsta árs ákveðið 

 11. Önnur mál 

 

1. Sigursveinn B.Jónsson, sitjandi formaður setur fundinn. 

2. Sigursveinn gerir að tillögu sinni að Bergný Jóna Sævarsdóttir verði fundarstjóri. 
Samþykkt samhljóða 

3.Sigursveinn gerir að tillögu sinni að Andri Þór Ólafsson verði fundarritari. Samþykkt 
samhljóða. 

4. Fundargerð síðasta aðalfundar var lögð fram og var hún samþykkt. 

5. Sigursveinn B.Jónsson formaður, fór yfir skýrslu síðasta starfsárs. 

6. Andri Þór Ólafssson fór yfir reikninga liðins árs. 

7. Umræður um skýrslu formanns og reikninga fóru fram, reikningar og skýrsla samþykkt 
samhljóða. 

 



 

8. Fram kom tillaga að stjórn í heild sinni: 

 Andri Þór Ólafsson, formaður 

 Hjördís Ósk Hjartardóttir: varaformaður 

 Margrét Bjarnadóttir, gjaldkeri 

 Valdís Fransdóttir, ritari 

 Björn Ingvar Björnsson: meðstjórnandi 

 Ásdís Ösp Ólafsdóttir: meðstjórnandi 

 Ástrós Jónsdóttir: meðstjórnandi 

 Ómar Svavarsson: varamaður 

 Ása Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir: varamaður 

 Jóhann Jóhannsson: varamaður 

Var tillaga þessi samþykkt samhljóða. 

9. Fundarstjóri lagði fram tillögu um að vísa ákvörðun um skipun fulltrúa á aðalfund félagsins 
til stjórnar og var það samþykkt.  

10. Samþykkt að vísa ákvörðun félagsgjalds til vinnslu hjá stjórn.  

11. Önnur mál: 

Sigursveinn Bjarni Jónsson, fráfarandi formaður, þakkaði fyrir sig og óskaði nýkjörinni stjórn 
velfarnaðar í störfum sínum. 

Ómar Svavarsson tók til máls og ræddi um nauðsyn þess að byggja upp betri aðstöðu til 
íþróttaiðkunnar í Suðurnesjabæ. 

Andri Þór Ólafsson, nýkjörinn formaður, tók til máls og þakkaði Sigursveini fyrir störf sín fyrir 
félagið. Andri talaði einnig um stöðu gervigrasvallar í sveitarfélaginu og var áveðið að bjóða 
til almenns félagsfundar um þau mál í desember, þegar fjárhagsáætlun Suðurnesjabæjar 
hefur verið samþykkt. 

Almenn umræða átti sér stað um lög félagsins og leggur fundurinn til við aðalstjórn félagsins 
að fram fari heildarendurskoðun á lögum félagsins. 

  
Fleira ekki gert og fundi slitið kl:19:15 
 
 
Andri Þór Ólafsson, fundarritari 


