FUNDARGERÐ
Dags. fundar

Fundur Aðalstjórnar Gróttu
Tími

05.05.09

Staður

Nr. fundar

Fundarherbergi Gróttu

Fundarboðandi

Fundarritari

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

Dags.

Fundarmenn : Gunnar Gíslason (formaður), Guðrún Kaldal, Unnur Halldórsdóttir ( ritari ), Hilmar Sigurðsson
(knattspyrnudeild), Eiríkur Elís Þorláksson (handknattleiksdeild), Friðrika Harðardóttir (fimleikadeild), Andri Sigfússon
(íþórttafulltrúi), Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri).
Afrit

Fundurinn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yfirlit deilda.
Vorfagnaður ( 20.maí ).
Stefnumótun.
Styrktarþjálfari.
Sumarstarf deilda
Ráðning þjálfara fyrir nk.haust / allar deildir
Samræming starfslýsingar yfirþjálfara.
Önnur mál.

1. Yfirlit deilda.
Handboltinn:
Ekki búið að ráða þjálfara í mfl.kvk. Reyna að fá einhvern spilandi
aðstoðarþjálfara með honum.
Verið að reyna að finna leikmenn fyrir mfl.kk. Allir okkar leikmenn
verða áfram í kk.
Fimleikarnir:
Æfingar verða áfram í sumar. Námskeið í júní, en eldri flokkar æfa í
allt sumar. Margir þjálfarar á launum í sumar.
Gengur vel með mfl. Domino og Embla valdar aftur í landslið og
Gabor valin þjálfari landsliðsins. Þjálfararnir búnir að byggja mfl mjög
vel upp í vetur.
Keypt voru áhöld í salinn. Lárus er að undirbúa skipun nefndar fyrir
stækkun fimleikahússins. Þarf að athuga vel að velja fólk í þessa
nefnd. Þarf að fá inní þetta til dæmis lyftingaaðstöðu. Sækja styrk til
ÍTS fyrir meistaraflokkana með lyftingakortin. Eiríkur ætlar að semja
bréf til ÍTS.
Fótbolti:
Mfl.kk. vann Lengjubikarinn.b.
Verið að athuga með að bjóða íbúum á fyrsta leikinn. ÍTS tekur vel í
að styrkja það. Sumarkort inná leikina. Frítt fyrir fjölskylduna ef þú
kaupir þetta sumarkort.
2. Stefnumótun.
Farið var yfir stefnumótunina sem er á lokastigi.
Þeir sem ætla að lesa yfir fyrir okkur eru Anna Kristrún Gunnarsdóttir
og Hilgunnur Gunnarsdóttir. Senda drög til deildanna til yfirferðar og
þau senda breytingartillögur til Andra fyrir næsta Aðalstjórnarfund.
3. Gróttufagnaður.
Kristín og Andri sjá um skipulagninguna.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

4. Styrktarþjálfari.
Spurning hvort við auglýsum eftir slíkum þjálfara.
Gunnar og Andri ætla að skoða þetta frekar.

5. Sumarstarf deildanna.
Handboltaskólinn verður í ágúst mfl.sér um hann.
Fótboltaskólinn verður í sumar fyrir 1.- 4. bekk. Afreksskóli fyrir 5.-7
bekk.
6. Ráðning þjálfara unglilngaráðs handboltans fyrir næsta vetur:
5.fl.kk.eldri eftir að ráða
7.-8. flokkur kk.eftir að ráða
4fl.kvk eftir að ráða
5fl.kvk eftir að ráða.
Verður búið að klára þjálfarmál í maí.
Rúnar mun sitja framvegis með okkur í Aðalstjórn.
7. Samræming starfslýsingar fyrir yfirþjálfara.
Allar stafslýsingar fyrir yfirþjálfara eru komnar.
Aðalstjórn mun fara yfir þær.
8. Önnur mál
Samningur við Íslandsbanka var gerður fyrir stuttu að upphæð
1.500.000. 750.000.- núna og 750.000.- í ágúst.
Krafa um að mfl. þurfa að vera með Íslandsbanka auglýsingu framan
á búningunum. Ný búningalina kemur á 2.ja ára fresti.
Spurning með auglýsingu á yngri flokka búningana fyrir allt félagið.
Eiríkur ætlar að semja bréf til ÍTS.
Með bréfinu sem við ætlum að senda Jónmundi og ÍTS er tillaga um
lyftingaaðstöðu og einnig fyrirspurn um bikarskáp í stúkuhúsið.
Guðrún lýsti yfir gleði yngstu iðkenda með búninginn sinn frá
knattspyrnudeildinni

Ábyrgð

Lokið dags.

