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Dags. fundar

Fundur Aðalstjórnar Gróttu
Tími

09.09.09

Staður

Nr. fundar

Fundarherbergi Gróttu

Fundarboðandi

Fundarritari

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

Dags.

Fundarmenn : Gunnar Gíslason (formaður), Unnur Halldórsdóttir ( ritari ), Hilmar Sigurðsson (knattspyrnudeild), Anna Björg
Erlingsdóttir(handknattleiksdeild), Friðrika Harðardóttir (fimleikadeild), Andri Sigfússon (íþórttafulltrúi), Kristín
Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri).
Afrit

Fundurinn

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

Yfirlit deilda.
Fjáraflanir – skipulag - dósasafnanir
Þjálfarafundur í sept.
Utanlandsferðir 2010.
Fjárhagsáætlanir deilda.
Siðareglur
Önnur mál.

1. Yfirlit deilda.
Handboltinn:
Unglingaráð: Gengur mjög vel að skrá inn, en skila sér illa inn í eldri
flokkana. Spurning um að rukka inn á 12 mán.í stað 9 mán. Eins og
gert er í fótboltanum. Ætla að skoða það.
Mfl.: Stelpurnar í mfl.kvk ætla að spila í 1.deild á næsta tímabili.
Fimleikarnir: Skráningin gekk mjög vel. Næstum fullt í deildina. Allt
gengur vel, góð stemning í þjálfurum og foreldrum.
Fótbolti: Mfl.kk eru á góðu róli með að koma sér upp um deild.
Þeir auglýstu eftir þjálfurum og fengu fín viðbrögð.
Eftirsóknarvert að vera þjálfari hjá Gróttu. Búið að ráða þrjá nýja
þjálfara.
2. Fjáraflanir – skipulag – dósasafnanir
Andri kom með þá tillögu að skipta mánuðum á deildir í fjáröflunum.
Eins og með dósasöfnunum. Samþykkt að breyta reglunum aðeins
en halda sama fyrirkomulagi.
3. Þjálfarafundur í sept.
Fundurinn verður haldinn 15.september fyrir alla þjálfara Gróttu.
Bæjarstjórinn og formanni ÍTS boðið á fundinn.

4. Utanlandsferðir 2010
Fótboltinn búinn að taka ákvörðun um að fara með 2. og 3.flokk
erlendis, spurning með 4.flokk. Fótboltinn verður í forgang í sumar
með utanlandsferðir. Samþykkt að halda kerfinu okkar gangandi
fótboltinn nú í ár, handboltinn næsta ár.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

5. Fjárhagsáætlun deilda.
.
10.október þarf að vera búið að skila inn fjárhagsáætlun alla deilda.
Allt þarf að vera klárt þá. Kristín kallar inn allar áætlanirnar.
6. Siðareglur.
Siðareglurnar klárar, allir sáttir með þær.
Bæklingurinn verður gefinn út 15.september.
Hugmynd um að senda siðareglurnar í öll hús á nesinu.
7. Önnur mál.
Gunnar mynnti deildirnar á að virkja foreldraráðin.
Allir sammála um hvað íþróttahúsið sé hreint og fínt.
Friðrika spurði hvort einhver áætlun væri til um hvað gera þarf ef slys
ber að í húsinu. Þarf að ræða við Hauk um hvort einhver áætlun sé til.
Guðmundur bauð okkur afnot af netbókhaldinu frítt gegn auglýsingu.
Ætlum að funda með honum.
Unglingráðið er að skoða það hvort þeir kaupi aðgang að Sideline
fyrir 6 þjálfar hjá sér.
Anna Björg spurði hvort auglýsingin framan á mfl.búningana verði að
vera af Íslandsbanka. Kristín ætlar að skoða samninginn og athuga
hvort það sé skilyrði.
Kvennakvöldið verður haldið 3.október.næstkomandi.

Ábyrgð

Lokið dags.

