Karateþing:
1. Þingsetning.
Reinharð Reinharðsson setti þingið.
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.
Helgi Jóhannesson, Þingforseti og Indriði Jónsson, þingritari.
Ávörp gesta.
Hafsteinn Pálsson frá framkvæmdastjórn ÍSÍ.
Flutti kveðjur frá stjórn ÍSÍ. Talsverð umræða um ágóða af lottó aðilar
sem hafa áhuga á að koma að hagnaðnum. Óeðlilegt að nýjir aðilar
komi að borði. Verkefnin framundan, íþróttaþing í apríl,
Smáþjóðaleikar á Íslandi sumarið 2015. Fjármál hreyfingarinnar ekki
gengið glatt að fá auknar fjárveitingar í rekstur og sjóði, ekki fylgt
verðlagsþróun, verið látið damla. Á meðan hafa allir þurft að huga vel
að rekstri. Verður spennandi að sjá hvað nýr leikur í Lottói færir okkur
í meiri tekjur en með því að skipta því niður verða sennilega ekki
margar krónur á mann eða á mánuð. Óskir um gott karateþing og
karateár.
3. Kosnar fastar nefndir:
Nefndir þessar eru skipaðar 3 mönnum hver.
a. Kjörbréfanefnd. Willem C Verheul, Lára Pálsdóttir og Eydís
Líndal
b. Fjárlaganefnd. Indriði Jónsson, Andri Sveinsson og Willem C
Verheul
c. Laga- og leikreglnanefnd. Helgi Jóhannesson, Willem C
Verheul, Eydís Líndal, Axel Baldursson
d. Allsherjarnefnd. Helgi Jóhannesson, Willem C Verheul, Eydís
Líndal, Axel Baldursson
e. Kjörnefnd. Reinharð Reinharðsson, Ólafur Hreinsson, Kristján
Lárusson

Kjörbréfanefnd skilar áliti. 11 mættir af 78 þingsætum. (Breiðablik
2, Þórshamar 1, Fjölnir 1, Fylkir 2, KFR 2, Haukar 1, KAK 1,
Suðurlands 1. Enginn frá Akureyri, Aftureldingu, Víkingi eða
Völsungum)
4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína. Sjá skýrslu
5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga sambandsins til
samþykktar. Sjá skýrslu Tap á rekstri 2,6mkr
6. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
7. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær sem fram hafa
komið. Engin lagabreyting. Stjórn leggur fram breytingu á mótahaldi
næsta keppnisvetur
8. Lagðar fram aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar.
Uppfærð afreksstefna lögð fram til Allsherjarnefndar
9. Málum og tillögum vísað til nefnda til umfjöllunar.
-ÞINGHLÉ

11:00 – 11:50

10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær.
Fjárhagsnefnd
Tillaga stjórnar lögð fram lítið breytt. Áætlaðar tekjur
8.370þkr. og áætluð gjöld 8.270þkr. Afgangur 100þkr
Laga- og leikreglnanefnd
Lagt fram stuðningur við tillögu stjórnar að a.m.k. næsta
vetur verði aðeins 1 bikarmót og 1 GPmót og karate verði fastur
liður á RIG leikunum. Talsverð umræða skapaðist og ekki allir á
eitt sáttir.
Allsherjarnefnd

Rætt var um afreksstefnu og voru nokkrar ábendingar á
stefnuna s.s. A, B, C flokkun og eins vantar RIG inní stefnuna
Kjörnefnd
Lögð fram tillaga um óbreytta stjórn, varamenn nýr Ólafur
H. Hreinsson. Aganefnd verði óbreytt áfram, Skoðunarmenn sömu
áfram.
11. Önnur mál.
Gunnlaugur kynnti nýja heimasíðu www.kai.is sem er að detta í
loftið.
RR kynnti breytingar á reglugerðum sem m.a. eru vegna
breytinga á reglum WKF, eins kynntar breytingar á verðlista. ÍMunglinga verði 1.500/2500, ÍM fullorðinna 2.500/5.000, GP 1.500,
Bikarmót 2.000
Gunnlaugur kom með ábendingu um greiðslu fyrir dómgæslu
sem gæti hjálpað til við að manna mótin dómaralega séð.
Ólafur vill þakka landsliðsþjálfurum, Gunnlaugi og Magnúsi fyrir
vel unnin störf.
Eydís bendir á Akranes sem góður staður til að halda
æfingaferð m. gistingu.
Gunnlaugur rifjar upp orð f.v. formanns KAÍ um að ungir
keppendur kalli sig ekki Íslandsmeistara, heldur barnameistara eða
unglingameistara.
Eydís bendir á að af 28 stöðum í stjórn og nefnd séu aðeins
tvær konur.
12. Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna.
Formaður Reinharð Reinharðsson
Aðrir í stjórn, Helgi Jóhannesson, Indriði Jónsson, Guðni Már
Egilsson, Halldór Pálsson
Varastjórn Axel Baldursson, Gunnlaugur Sigurðsson, Ólafur Helgi
Hreinsson
Skoðunarmenn reikninga Indriði Jónsson og Agnar Birkir Helgason
13. Kjörnir 5 menn í aganefnd og 3 til vara.

Ásmundur Ísak Jónsson, formaður, Ólafur Helgi Hreinsson,
Gísli Magnússon, Magnús Kr. Eyjólfsson, Willem C Verheul.
Varamenn: Grétar Örn Halldórsson, Guðni Már Egilsson, Vicente
Carrasco
14. Val fulltrúa á Íþróttaþing. Vísað til stjórnar
15. Þingslit. Reinharð þakkaði gott þing. Lagði áherslu á að umræða
um breytingu á mótahaldi yrði rædd áfram í stjórninni.
Ritað: Indriði Jónsson

