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Fundarboðandi

Gunnar Gíslason (GG)
Fundarmenn

Síða

1 (2)

Fundur Aðalstjórn Gróttu
Tími

Staður

20:00 – 21:15

Fundarherbergi Gróttu

Nr. fundar

009

Fundarritari

Dags.

Ásthildur Kristjánsdóttir

09.01.09

Afrit

Frá Aðalstjórn, Gunnar Gíslason, Hjalti Ástbjartsson (HA) Ásthildur Kristjánsdóttir (AK) Frá Fimleikadeild;
Friðrika Harðardóttir (FH), Frá Knattspyrnudeild: Hilmar Sigurðsson (HS), Frá handknattleiksdeild; Unnur
Halldórsdóttir (UH) Íþróttafulltrúi Andri Sigfússon (AS) og Kristín Finnbogadóttir (KF) framkvæmdastjóri
Gróttu. Fjarverandi :Guðrún Kaldal ( GK)
Fundurinn

Ábyrgð

Dagskrá fundarins.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrkur frá Seltjarnarnesbæ og Gold boys
Þjónustukönnun
Stefnumótunarvinna
Íþróttamaður Gróttu
Brons, Silfur og Gullmerki
Aðalfundur
Önnu mál

1. Styrkur frá Seltjarnarnesbæ og Gold boys
Bíða með útdeilingu styrkja þar til liggur fyrir hvað Glitnir er tilbúinn að gera
fyrir Gróttu. Seltjarnarnesbær vill að sinn styrkur dreifist jafnt milli deilda. Lárus
mun afhenda styrkinn fyrir hönd bæjarins 14.janúar.
2. Þjónustukönnun
Gera könnun á netinu. Andri og Kristín semja spurningar. Notast við netlista
úr Mentor en það gefur tækifæri til að spyrja einnig þá foreldra sem að ekki
eru með börn í Gróttu.
3. Stefnumótunarvinna
Stefnumótunarvinna búin að vera í gangi hjá handknattleiksdeildinni og Andri
setið þá fundi. Þar m.a lagt til að afreksstefnan hefjist í 4.flokki. Andri heyri í
fótboltanum og boðar fund með stjórninni.

AS og KF

AS

4. Iþróttamaður Gróttu
Kristín boði bæjarstjórann. Búið að panta veitingar.
Lagt til að í framtíðinni verði þetta haldið milli jóla og nýars.
5. Brons, Silfur og Gullmerki
Síðast var afhent brons, silfur og gullmerki þegar Grótta var 40 ára. Lagt er til
að þetta sé veitt árlega um leið og Íþróttamaaður Gróttu. Tilnefningar koma
frá deildum . Andri sendi nafnalista yfir þá sem þegar hafa fengið merki á
stjórnarmenn. Lagt til að veitt verði 5-7 í borns, 2-3 í silfur, 1-2 í gull

AS

6. Aðalfundur
Taka 7.mars í alla aðalfundina fjóra og hafa hálftíma á milli og hafa hóf á eftir.
Það þarf að búa til lög fyrir knattspyrnu og fimleikadeild
7. Önnur mál

AS bókar

Lokið dags.

Fundurinn

Utanlandsferð fótboltans. Búið að gera óformlega könnun og þar kom fram að
það er ekki vilji hjá foreldrum að fara út.
Fótboltinn óskar eftir því við aðalstjórn að í staðin verði hliðrað til um eitt ár
vegna efnahagsástandsins og þeir fái forgang sumarið 2010. Fótboltinn
leggur til að farið verði með þriðja og annan flokk sumarið 2010.
Gunnar og Ásthildur ekki sammála því að negla niður að það verði bara í boði
fyrir fótboltann að fara 2010 og banna öðrum að fara út þá, heldur endurskoða
málin næsta vetur.

Ábyrgð

Lokið dags.

