FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

7.febrúar 2011

20:00 – 21:19

Hátíðarsalur Gróttu

Nr. fundar

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Gunnar Gíslason (GG)

Andri Sigfússon

7.febrúar 2011

2.fundur 2011

Fundarmenn :
Gunnar Gíslason (formaður)
Guðrún Kaldal (varaformaður) - boðaði forföll
Unnur Halldórsdóttir (ritari)
Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri)
Ásta Sigvaldadóttir (knattspyrnudeild)
Eiríkur Elís Þorláksson (handknattleiksdeil) – boðaði forföll
Björg Fenger (handknattleiksdeild)
Ásta Sigvaldadóttir (fimleikadeild)
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri)

Fundurinn

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

Stutt yfirlit deilda
Viðburðardagatal Gróttu
Íþróttanámskrá
Samstarfsfundur Gróttu og skólans
Aðalfundir
Þorrablót
Önnur mál
a) Ársþing UMSK
b)

Fundur settur kl. 20:02
1. Stutt yfirlit deilda
Handbolti: Allt gengur vel hjá mfl.karla og kvenna. Yngri flokka-starfið
gengur einnig með ágætum.
Fótbolti: Mikil vinna hefur verið að undanförnu við að klára ýmis gögn
vegna leyfiskerfis KSÍ með Andra og Kristínu. Fjöldi leikmanna í
mfl.karla er orðin 30 manns og er verið að skoða tvo möguleika, skrá
23 ára lið til keppni eða B-lið í 3.deildina. Grótta hélt Futsalmót og
gekk vel. Áhugasamur einstaklingur hefur gefið sig fram um að koma
inn í stjórnina og stýra barnastarfinu.
Fimleikar: Þrepamót var um daginn og Gróttu gekk mjög vel og náði
mörgum verðlaunum. Umræður um áhöld fimleikadeildarinnar. Verið
er að leita að nýjum yfirþjálfara.
2. Viðburðardagatal Gróttu
Umræður um gerð viðburðardagatals. Andri fer í að gera það í
samvinnu við deildirnar.
3. Íþróttanámskrá
Umræður um gerð íþróttanámskrár. Ákveðið að reyna að klára það
fyrir næsta haust.
4. Samstarfsfundur Gróttu og skólans
Guðlaug bað um fund með Gróttu og rætt var um samstarf milli
skólans og Gróttu.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

5. Aðalfundir
Aðalfundur fótboltans fimmtudaginn 17.feb. kl.18:00
Allir aðrir aðalfundir verða haldnir fimmtudaginn 3.mars. kl.18:00
6. Þorrablót
Mjög vel heppnað kvöld en hagnaðurinn hefði mátt vera meiri.
7. Önnur mál
a) Ánægjuvogin: Viðar Halldórsson er að vinna að félagslega námskrá
fyrir félög. Er búin að gera könnun sem kallast ánægjuvogin fyrir
aðildafélög ÍBR og er UMSK að hugsa um að gera svipaða könnun
fyrir þeirra aðildafélög með hjálp Viðars.
b) UMSK ársþing: Fjölmennt lið fer frá Gróttu á fundinn.
c) Ábending um að skipta götum niður á krakkana sem eru að safna.
d) Systkinaafsláttur. Umræða um afslætti milli systkina. Bærinn bætir
félaginu ekki lengur systkinaafslátt.
e) Umræða um hvort Grótta ætti að taka upp leikmanna – og
foreldrasamning líkt og nokkur félög á höfuðborgarsvæðinu.
f)

Umræða um Mentor fyrir íþróttafélög og hvort Grótta eigi að taka upp
það kerfi. Verður skoðað frekar.

Fundi slitið kl. 21:12

Ábyrgð

Lokið dags.

