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1. Yfirlit deilda.
Handboltinn: Allt gengur samkvæmt áætlun. Mfl.karla að koma heim
úr æfingaferð. Framundan leikur í bikarkeppninni við Fram hjá
stelpunum. Herrakvöld verður örugglega í mars.
.
Fimleikarnir: Allt gengur samkv.áætlun. Grótta verður með mót í
janúar í 5.þrepi 31.janúar. Ætla að vera með boðsmót Hello Kittý
30.jan. fyrir 4.-6.þrep. Komnar nýjar reglur hjá FSÍ og keppendur
mega ekki keppa eftir 10 ára aldur. Þjálfarabreytingar vegna
fæðingarorlofs, Pétur og Tinna koma aftur að þjálfa. FSÍ þing verður
haldið 23.janúar.
Fótbolti: Verið að gera miklar breytingar vegna mfl. sem eru komnir í
1.deild og miklar reglur sem þarf að framfylgja. Fara á fundi með
Bæjarstjóra 19.janúar til að fara yfir málin aðallega vegna
Valhúsahæðar og stúkuþaks. Verið að athuga með að ráða aðila til að selja
auglýsingar á völlinn. UMSK samráðsfundur 12.janúar
2. Þorrablót 2010
Á að selja um 200 miða.
Mfl.karla sér um Þorrablótið í ár.
Mfl.karla aflar happadrættisvinninga.
.
3. Keppnisferðir 2010
3.fl.kk fer til Wales
4.fl.kk Osló
4.fl.kvk spurning um ferð til Osló eða að fara á pæjumót. Stjórnin
ætlar að meta hvort eigi að fara eður ei.
Spurning hvort 2.fl.kk fari í utanlandsferð, en miklar líkur á að þeir fari
með mfl.kk. í ferð í mars.
Fimleikahópurinn T3 er að fara til Danmerkur. Mfl. vill fara aftur til
Ungverjalands, er verið að athuga hvort ekki hægt sé að enda
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æfingaferðina með móti.

.
4. Samstarf leikskóla og Gróttu
KF talaði við Hrafnhildi leikskólafulltrúa um þetta samstarf.
Hún var ekki viss um hvort hún fengi fjármagn til að halda þessu
áfram. Grótta tekur þetta að sér ef fjármagn fæst ekki.
5. Fjáraflanir.
Andri setti fram fjáröflunarkerfi.
Spurning hvort kerfið verði tekið í notkun næsta haust?
Fjáröflunarkerfið verður tekið fyrir aftur þegar nær dregur hausti.
6.

Önnur mál
GG og GK tóku starfsmannasamtal við KF og AS og eru þau ánægð í
starfi.
Fimleikadeildin vill benda á að allt viðmót og þrif á íþróttahúsinu hafi
verið til fyrirmyndar síðastliðið ár. Aðalstjórn hefur áhyggjur á
hugsanlegu breyttu starfsmannahaldi í íþróttamiðstöðinni í vor þegar
starfsmaður í leyfi snýr aftur. GG fékk heimild til að senda bréf á
bæinn til að lýsa þessum áhyggjum félagsins
Rætt var um hækkun á gjaldskrám bæjarins sem tóku gildi 1.janúar
sl. og hvort auknar álögur á barnafjölskyldur á Seltjarnarnesi munu
hafa áhrif á starfsemi félagsins.
Umræða um fimleikahúsið. Hópurinn er enn að störfum.
Skyndihjálparnámskeið gekk mjög vel.
FH lýsti ánægju sinni með námskeiðið og einnig verklagsreglur um
viðbrögð við slysum í íþróttahúsinu sem Andri hefur nýlega útbúið
AS og KF fara á fund hjá ÍSÍ vegna samstarfs við vinnumálastofnun
vegna atvinnuúrræða fyrir ungt atvinnulaust fólk..
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