Knattspyrnuþjálfarafélag Íslands
Fundur 28. sept. 2010
6. fundur
Staðsetning: höfuðstöðvar KSÍ, 19:30 – 22:00
Mættir: Arnar Bill, Kristján, Ómar, Sigurður, Theódór, Þórir og Úlfar
Boðuð forföll: engin
1. Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð síðasta fundar lesin upp og samþykkt.
2. Þjálfarar sem hætt hafa störfum á árinu
Formaður greindi frá samtölum sem hann átti við þjálfara sem hætt hafa störfum á tímabilinu.
Umræður voru um samningstíma þjálfara og uppsagnarákvæði í samningum. Stjórn KÞÍ hvetur
þjálfara til að ígrunda vel samningsgerð og ákveður að setja upplýsingar um samningsmál á
heimasíðu KÞÍ.
3. Fundur með fyrrverandi stjórnarmönnum
Sigurður og Þórir áttu fund með Lárusi Loftsyni, Eggerti Jóhannessyni og Bjarna Stefáni
Konráðssyni , fyrrverandi stjórnamönnum KÞÍ, föstudaginn 23. sept. Þar sem farið var yfir
ýmislegt úr sögu félagsins af tilefni 40 ára afmælisins 13. nóv. nk. Ákveðið að hitta þá félaga aftur
þann 29. sept. og halda áfram að vinna með ýmsar hugmyndir m.a. að skapa vettvang fyrir
þjálfara sem eru hættir í þjálfun að hittast 1 – 2 á ári og ræða um knattspyrnu o.fl. Styrkja tengsl
við eldri félagsmenn. Stjórn KÞÍ tekur vel í þessar hugmyndir.
3. AEFCA
Bréf barst frá AEFCA þar sem að fram kemur að ráðstefna og aðalfundur verður haldinn í Varsjá í
Póllandi 4 – 7. des. 2010. Þá biður stjórn AEFCA um upplýsingar um starfsemi KÞÍ og stöðu.
Sigurður mun taka saman umbeðin gögn. Stjórnin samþykkir að Sigurður og Ómar sæki
ráðstefnuna og aðalfundinn fyrir hönd KÞÍ.
5. Afmælisráðstefna KÞÍ
Sigurður fór yfir ýmis skipulagsmál varðandi ráðstefnuna. Unnið er að gerð dagskrár.
6. Heimsóknir til erlends liðs
Rætt um þjálfaraferð til erlends liðs í vetur eða vor. Ákveðið að taka þetta mál betur fyrir síðar.
7. Bikarráðstefna 2010
Borist hafa góðar umsagnir félagsmanna um ráðstefnuna og sérstaklega komu Stuart Baxter
landsliðsþjálfara Finnlands.
8. Önnur mál
a. Rætt um gjafir með félagsgjaldinu.
b. Umræður um að þjálfarar með ákveðna þjálfaragráðu fái frían aðgang að leikjum á vegum
KSÍ.
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