FUNDARGERÐ
Dags. fundar

Fundur Aðalstjórnar Gróttu
Tími

02.11.09

Staður

Nr. fundar

Fundarherbergi Gróttu

Fundarboðandi

Fundarritari

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

Dags.

Fundarmenn : Gunnar Gíslason (formaður), Unnur Halldórsdóttir ( ritari ), Hilmar Sigurðsson (knattspyrnudeild), Jórunn
Þóra Sigurðardóttir (fimleikadeild), Andri Sigfússon (íþórttafulltrúi), Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri).
Afrit

Fundurinn

1. Stutt frá hverri deild.
2. Íþróttamaður Gróttu, hóf 29.des. Fá tilnefningar og rökstuðning fyrir
þeim fyrir 7.des.
3. Styrktarþjáfari, staðan.
4. Stefnumótunarbæklingur
5. Íþróttanámsskrá, setja í gang
6. „Lógóprentari“
7. Stofna sjóð
8. Önnur mál.

1. Yfirlit deilda.
Handboltinn: Engin mætti frá hanboltadeildinni.
Fimleikarnir: Það var fimleikamót um helgina 4 úr meistaraflokknum á
verðlaunapalli. 2 valdar í A- landsliðið, eru að fara til Ungverjalands.
400 krakkar í fimleikum og innheimtan gengur vel.
Umgengni ábótavant.
Fótbolti: 2 nýjir leikmenn í meistaraflokkinn og jafnvel einhverjir fleiri.
Á að nýta Gróttu drengina sem best. Flestir ef ekki allir mfl.mennirnir
ætla að halda áfram. Allir þjálfarar hafa skrifað undir samning fyrir
næsta tímabil. Utanlandsferðir: 4.fl.kk og kvk og jafnvel 3fl. ætla að
fara til útlanda í sumar 85% af foreldrum vildu fara. 2.fl. fer jafnvel
með mfl.kk í páskaferð.
2. Íþróttamaður Gróttu, hóf 29.des.09
Fá tilnefningar fyrir 7.des.09 milli 18:00-20:00 Viljum fá meiri
rökstuðning af hverju þessir einstaklingar verði fyrir valinu. Haldið fyrir
stjórnarmenn, og þá sem hafa fengið merki Gróttu ásamt þeim sem
fengu tilnefningar. Gunnar kom með tillögu um að koma með könnun
á heimsíðuna og leyfa almenningi að taka þátt í kjörinu, ætlum að
skoða það. Kynna tilnefningarnar betur. Hver deild fær að tilnefna 2
fulltrúa.
3. Styrktarþjálfari, staðan .
Ætlum að geyma þetta um óákveðin tíma.
Ekki tímabært að fara út í svona frumkvöðlastarf.
4. Stefnumótunarbæklingur.
Fá íslenskufræðing til að fara yfir orðalag.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

5. Íþróttanámsskrá:
Koma upp íþróttanámskrá þar sem hægt er að nálgast hvað kennt er
á hverju stigi fyrir sig.
6. Lógóprentari:
Svona vél kostar um 270.000.Andri er komin á þá skoðun að þetta sé ekkert rosalega sniðugt.
Þetta er allt of mikil vinna.
7. Stofna sjóð til ýmissa verkefna:
Andri stakk upp á því hvort ekki væri hægt að stofna sjóði fyrir til
dæmis afrekskrakkar, eða fyrir þjálfara til endurmenntunar.
Spurning hvort ekki væri hægt að taka jafnvel einhverja % tölu af
lottópeningum og setja í sjóð. Andra falið að útfæra þessa hugmynd
betur og koma með á næsta fund.
8. Önnur mál:
Umgengnin í íþróttahúsinu rædd enn frekar og allir beðnir um að vera
vakandi yfir þessu.
Launamál: Gitta varpaði upp þá spurningu hvort ekki væri hægt að
skoða hvort við ættum ekki að gera þjálfara að launamönnum í stað
verktaka. Við komum til móts við þá sem vilja vera launþegar.

Ábyrgð

Lokið dags.

