FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

Nr. fundar

09.ágúst 2010

20:00 – 21:30

Hátíðarsalur Gróttu

4.fundur

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

09.ágúst 2010

Fundarmenn : Gunnar Gíslason (formaður), Guðrún Kaldal (varaformaður), Unnur Halldórsdóttir ( ritari ), Guðjón Norðfjörð
(gjaldkeri), Hilmar Sigurðsson (knattspyrnudeild), Björg Fenger (handknattleiksdeild), Ásta Sigvaldadóttir (fimleikadeild),
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi), Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri).

Fundurinn

1.
2.
3.
4.
5.

Ábyrgð

Gróttudagur
Búningamál – stuttbuxur - auglýsingar
Vetrarstarf – innritun – iðkendagjöld - æfingatafla
Sumarstarfið - deildir
Önnur mál – kaupa prentara – haustfundur með öllum þjálfurum og
stjórnarmönnum – vetrarbæklingur – iðkendagjöld – WC – o.fl.

1. Gróttudagur.
Andri fór yfir dagskrá Gróttudagsins. Allar deildir taka þátt í deginum. Stefnt á
ball um kvöldið sem handknattleiksdeildin mun sjá um. Björg kom með tillögu um
að hafa fataskiptimarkað á Gróttudeginum, tillagan samþykkt.
2. Búningamál – stuttbuxur – auglýsingar.
Formenn og gjaldkerar deilda verða að samþykkja beiðni um búninga.
Auglýsingar í vinnslu. Samnýting stuttbuxna á milli deilda sett í skoðun.
3. Vetrarstarf – innritun – iðkendagjöld – æfingatafla.
Í framhaldi af síðasta fundi verður hækkun á iðkendagjöldum allt að 15%.
Innritunin hefst í lok vikunnar. Æfingataflan verður gefin út í vikunni.
4. Sumarstarfið – deildir.
Sumarstarfið gekk vel hjá öllum deildum.
5. Önnur mál:
a. Kristín kom með tillögu um að kaupa ódýran prentara, tillagan samþykkt.
b. Umræða um flokkamyndatöku. Björg mun athuga með ljósamyndara og
stefnt á að taka myndir af flokkunum á Gróttudegi.
c.

Umræða um sjúkrasjóð ÍSÍ.

d. Sjóðir tómir hjá þeim og spurning hvað í deildirnar gera í framhaldi.
e. Nýr og betri samningur náðist við World Class.
f.

Andri kom með hugmynd um að gera vetrarbækling um hvað er í boði hjá
Gróttu.

g. Egill Sigurður kom á fundinn og sýndi stjórnarmönnum nýja tillöga af
heimasíðu. Málið sett í skoðun.
h. Haustfundur þjálfara. Ákvörðun tekin með haustfund þjálfara á næsta fundi.

Lokið
dags.

Fundurinn

Ábyrgð

i.

Brottfall iðkenda. Fylgjast vel með brottfalli núna í haust og leita eftir
skýringum hver sé ástæðan. Áhyggjur af því að iðkendur hætti vegna
fjárskorts og deildir/þjálfarar þurfa að hafa þetta í huga þegar krakkarnir fara
að mæta aftur á æfingar, hverjir mæta og hver sé ástæða brottfallsins.

j.

Unglingaráð handknattleiksdeildar ætlar að skoða með utanlandsferðir á
næsta fundi sínum og segja frá því á næsta fundi.

Lokið
dags.

