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Gunnar Gíslason (GG)

Síða
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Fundur Aðalstjórn Gróttu
Tími

Staður

18:00 – 21:00

Hátíðarsalur Gróttu

Fundarritari

009
Dags.

Ásthildur Kristjánsdóttir

Fundarmenn

Nr. fundar

09.01.09

Afrit

Almennur aðalfundur
Fundurinn

Aðalfundir deilda Gróttu
Fimleikadeild
Mættir 7 fyrir utan stjórn fimleikadeildar og aðalstjórn
Ásta Sigvaldadóttir fundarstjóri
Vala Thoroddsen fundarritari
Skýrsla stjórnar samþykkt
Ársreikningur yngri flokka samþykktur. Hagnaður 954.975kr
Ársreikningur meistarflokks samþykktur. Tap –516.463kr
Ný lög fimleikadeildar lögð fram og samþykkt
Kostning stjórnar – tillaga samþykkt
Gunnar þakkaði fyrir hönd aðalstjórnar fimleikastjórninni fyrir vel unnin störf.
Handknattleiksdeild
Mættir 23 fyrir utan stjórn og aðalstjórn
Ásgerður fundarstjóri
Arnar fundarritari
Skýrsla unglingaráðs samþykkt
Ekki formleg skýrsla frá meistaraflokkum en Arnar fór yfir helstu þætti síðasta
árs
Unnur hættir sem formaður og þakkaði samstarfið
Ársreikningar unglingaflokks samþykktur. Tap - 639.419kr
Ársreikningur meistarflokks. Tap – 1.400.149kr
Lög: Breytingatillögur á grein 8 og 9 samþykktar
Eiríkur Þorláksson kosinn nýr formaður.
Ný stjórn og varastjórn samþykkt
Stjórn unglingaráð samþykkt
Gunnar þakkaði fyrir hönd aðalstjórnar vel unnin störf. Erfitt ár að baki þar
sem margar forsendur brustu í kjölfar erfið efnahagsástands í samfélaginu.
Knattspyrnudeild
Mættir 10 fyrir utan stjórn og aðalstjórn
Jón fundarstjóri
Haukur fundarritari
Skýrsla stjórnar samþykkt
Skýrsla stjórnar meistarflokks samþykkt
Ársreikningar samþykktur. Hagnaður 2.145.477 kr. Hagnaður m.a. vegna
styrkts frá KSÍ og vegna þess að búningagjöld komu í febrúar 2009.
Ársreikningur meistaraflokks samþykktur. Hagnaður 1.542.011 kr
Rekstrarstyrkur bæjarins hækkaði milli ára og bæjarstjórninni þakkaður
stuðningurinn við knattspyrnudeildina.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

Bærinn hefur ráðið Bjarna Jakob sem vallarstjóra
Ný lög lögð fram og samþykkt
Stjórn samþykkt
Gunnar þakkaði fyrir hönd aðalstjórnar vel unnin störf og vel rekna deild.
Einnig þakkaði hann Jóni og Árna fyrir óeigingjarna vinnu við
stúkubygginguna.
Aðalstjórn
Ásgerður fundarstjóri
Ásthildur fundarritari
Skýrsla aðalstjórnar samþykkt.
Ársreikningur Gróttu samþykktur
Fyrirspurn til ITS varðandi hljóðkerfi. ITS sammála því að það þurfi nýtt
hjóðkeri í húsið og leitaði tilboða en tillagan var ekki samþykkt í
fjárhagsáætlun bæjarins.
Lagabreytingar samþykktar
Kostning stjórnar
Gunnar Gíslason formaður, Guðrún Kaldal aðstoðarformaður,
Guðjón Norfjörð gjaldkeri og Unnur Halldórsdóttir ritari.
Önnur mál
Fyrirspurn um hvort nýjar reglur varðandi búninga hafi tekið gildi þar sem
samningur Íslandsbanka geri eingöngu ráð fyrir merkingu á
meistarflokksbúningum. Ekki verið rætt hjá aðalstjórn.

Ábyrgð

Lokið dags.

