
Stjórnarfundur Klifurfélags Reykjavíkur 
Klifurhúsinu, Ármúla 23 

Dags: 29.09.2021 kl.19.15 
Fundur númer: 198 

 
Mættir: Hilmar, Sigtryggur, Ágústa, Jonni (aðalmenn), Benjamin (framkvæmdastjóri) Þura (skrifstofa), 
Valdimar (aðalmenn) og Emil Bjartur (varamaður) Fjarverandi: Anita (varamaður) 
 
Dagskrá 

1. Samþykkja síðustu fundargerð 
2. Uppgjör (sumarnámskeið) og staðan á reikningum 
3. Gjaldkeri – prókúra og breytingar á ferlum. Fara yfir nýja verkferla 
4. Heimasíða - staðan 
5. Fyrirmyndafélag 
6. Árshátíð 
7. Önnur mál 

 

1. Samþykkja síðustu fundargerð 
o Samþykkt 

2. Söluuppgjör og staðan á reikningum 
o Jákvæð niðurstaða fyrstu 9 mánuði ársin og sjóðsstaðan er sterk. Velta að aukast og 

launakostnaður hærri. Inneign góð á reikningum. 
o Paypal umræður - sérstækar greiðslur og notkun, Skoðum hvort hægt er að hafa betri 

ferla 
3. Gjaldkeri - prókúra og breytingar á ferlum. Fara yfir nýja verkferla 

o Þura klárar pappírsvinnu, Gulli fjarar út sem gjaldkeri á næstu mánuðum og verður innan 
handar. Ferlar innleiddir. 

4. Heimasíða - staðan 
o Samþykkt að taka tilboði í forritun og klára heimasíðu. Áætlað að fara í loftið 15 

nóvember með jólasölu á síðunni 
5. Fyrirmyndarfélag ÍSÍ 

o Þura og Aníta að vinna í því, og stjórn þarf að samþykkja breytingar á næsta aðalfundi, 
stefnur (jafnréttistefnur og forvarnir osfrv). Stjórn þarf að vera með stjórnarmeðlim eða 
fulltrúa fyrir yngri kynslóðina og er hann áheyrnarfulltrúi eða kjörinn fulltrúi. Leggjum 
fram formlega lagabreytingu á næsta aðalfundi. Byrja á nýju ári að vera með aðskilið 
bókhald og vinna eftir nýjum ferlum til að geta uppfyllt kröfur fyrirmyndarféalgs. 

6. Árshátíð  
o Skemmtinefnd - Rósa fór yfir stöðuna. Stefnt á að hafa hana laugardaginn 8 janúar. Fara í 

Rush á undan með starfsmenn. Settum of lítið í þetta síðast en þurfum að vera með sal 
núna. Ben er með upphæð eyrnamerkt fyrir þetta. Fáum endilega kynningu frá 
Skemmtinefnd um hvað þau leggja til. 

7. Önnur mál 
o Toppstöðin - Hilmar fór yfir nýjustu vendingar 



o Samfélagsmiðlar - opna á Twitter ogYoutube. Einnig að skoða með að hafa alla 
samfélagsmiðla í sama útlit og fá heildrænt útlit. 

o Alpinist sýningin - í vinnslu 
o Klifurbúðin - búðin er lokuð og aðgengi ekki nógu gott? Fók fer ekki inn án þess að spyrja 

um leyfi?  
o Klifurbúða sýning sem þarf að skoða að fara á - https://www.vertical-

pro.com/information/halls-walls  

 
Fundi lokið kl.21.15. 
 

Fundaritari: Hilmar 
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