
Stjórnarfund KAÍ 12.01.2023 kl. 12.00 á skrifstofu KAÍ, Íþróttamiðstöðinni Laugardal. 

Mættir: Reinharð, Elías Guðni, Mæja, Bjarni og á Zoom: Katrín og Sissó. 

 

1. Fjárhagur  

a. Uppkast að ársreikningi 2022 kynntur fyrir stjórn. Nánari skýringa þörf. 

b. Staðan góð. Búið að greiða flug og hótel vegna EMU21 á Kýpur. 

c. Afrekssjóður hefur úthlutað 5.000.000 kr til bráðabyrgða fyrir árið 2023 þar til endanleg 

úthlutun fer fram. 

 

 

 

2. Mótamál  

a. RIG23 á áætlun. Mæja ætlar að auglýsa eftir starfsmönnum við uppsetningu og frágang 

eftir mótið. UM 20 erlendir keppendur á leið til landsins auk þjálfara. 4 erlendir dómarar 

koma til landsins vegna RIG. 

b. GP1 fer sennileg fram í Austurbergi 18. Febrúar. Beðið eftir staðfestingu frá ÍBR. Hús fyrir 

önnur mót staðfest og þau komin inn á Sportdata.  

c. Enn vantar fulltrúa frá nokkrum félögum í Mótanefnd. 

 

 

3. Landsliðsmál  

a. Sammi og Sadik taka þátt í Series A í Athenu 12.-15. janúar. 

b. EMU21 verður haldið á Kýpur 1.-6. Febrúar. 8 keppendur og 3 í fylgdarlið fara á mótið. 

c. Lögð fram sameiginleg áætlun frá landsliðsþjálfurum um verkefni ársins. Landsliðsnefnd 

ætlar að fara yfir áætlunina og reyna að halda henni innan fjárhagsáætlunar. Flug og 

gisting hefur hækkað til  muna milli ára. 

d. Lagt til að Copenhagen Open verði klúbbaferð og KAÍ styrki landsliðskeppendur til 

ferðarinnar. 

 

4. Karateþing.  

a. Verður haldið 19. Febrúar í Íþróttamiðstöðinni Laugardal. 

b. Samþykkt að leggja til við þingið að breyta aldri á Íslandsmeistaramótum til samræmis 

við WKF og miða við fæðingardag í stað fæðingarárs við skráningu. 

c. Stjórnin mun öll gefa kosta á sér til áframhaldandi starfa. Vantar staðfestingu frá 

varastjórn. 

d. Þingið auglýst 16. Janúar og óskað eftir tillögum frá félögunum. 

 

5. Önnur mál 

a. Tekið fyrir bréf frá KFR dagsett 10. október 2022. Nokkur umræða varð um athugasemdir 

sem KFR gerði við framkvæmd á ÍMU í kumite. Lagt til að reglum um Íslandsmeistarmót 

verði breytt til að koma í veg fyrir að sömu hlutir valdi athugasemdum í framtíðinni. 

RR mun svar KFR. 


