FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

6.desember 2010

20:00 – 21:09

Hátíðarsalur Gróttu

Nr. fundar

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Gunnar Gíslason (GG)

Andri Sigfússon

6.des 2010

11.fundur 2010

Fundarmenn :
Gunnar Gíslason (formaður)
Guðrún Kaldal ( varaformaður) - forföll
Unnur Halldórsdóttir ( ritari ) - forföll
Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri) - forföll
Árni Pétursson (knattspyrnudeild)
Björg Fenger (handknattleiksdeild)
Ásta Sigvaldadóttir (fimleikadeild)
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri) - forföll

Fundurinn

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

Stutt yfirlit deilda
Íþróttamaður Gróttu
Fundur með ÍTS
Lyf og Heilsa samningur – áframhald
Styrktarþjálfun
Næringarfyrirlestur / Ánægjuvogin – Viðar Halldórs
Önnur mál
* Hlutfall skólabarna í Gróttu

Stutt yfirlit deilda
Handbolti: 5.flokkur fer ekki erlendis í keppnisferðir í sumar. 4.flokkur fer.
Þessi ákvörðun er tekin í framhaldi af könnun sem var send á alla foreldra.
Fótbolti: Starfið gengur vel fyrir sig
Fimleikar: Vetrarsýningin heppnaðist mjög vel og var vel sótt.
Íþróttamaður Gróttu
29.desember kl. 18:00. Andri og Kristín munu sjá um undirbúninginn
Félagsmálaverðlaun – rætt hvort það eigi að taka þau upp
Heiðursmerki – Deildir tilnefna einstaklinga
Fundur með ÍTS
Forsvarsmenn aðalstjórnar hittu ÍTS og farið var yfir fjárhagsáætlanir Gróttu.
Vísitöluhækkun á samningnum v verður tekin af fyrir árið 2011 eins og hún var
árið 2010. Fimleikahúsið var rætt ásamt tækjabúnaði fimleikadeildar.
Lyf og Heilsa samningur – áframhald
GG ætlar að ræða við þá um áframahald samnings
Styrktarþjálfun
Eftir kröftuga byrjun í haust, þá fór að halla undan fæti. Andri ræddi við Björgu
formann unglingaráðs og Hilmar formann knd. hvort áhugi þeirra væri fyrir
áframahaldandi styrktarþjálfun með breyttum formerkjum. Þau tóku vel í það
og nú mun Einar Óli styrktarþjálfari hafa alla umsjón með styrktaræfingunum.
Næringarfyrirlestur / Ánægjuvogin – Viðar Halldórs
Næringarfyrirlesturinn með Óla Sæm næringarfræðingi heppnaðast mjög vel
og sóttu margir iðkendur fyrirlesturinn. Fyrirspurn hefur komið frá UMSK hvort
aðildafélögin hafi áhuga á samskonar rannsókn og Rannsóknir og greining
voru með fyrir ÍBR. Samþykkt samhjóða.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

Önnur mál
* Hlutfall skólabarna í Gróttu
Skýrslan „Hlutfall skólabarna í Gróttu“ rædd sem Andri gefur tekið saman. Þar
kemur í ljós að 76% skóladrengja æfa einhverja íþrótt hjá Gróttu og 69%
stúlkna. Umræður

Ábyrgð

Lokið dags.

