FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

05.des. 2011

20:02 – 22:51

Hátíðarsalur Gróttu

Nr. fundar

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Haraldur Eyvinds (HEÞ)

Unnur Halldórsdóttir

05.12. 2011

Fundarmenn :
Haraldur Eyvinds Þrastarson (formaður)
Guðrún Kaldal (varaformaður)
Unnur Halldórsdóttir (ritari)
Jón Sigurðsson (knattspyrnudeild)
Árni Pétursson (knattspyrnudeild)
Hildur S. Aðalsteinsdóttir (fimleikadeild)
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri)
Óskar Hrafn Þorvaldson (meðstjórnandi )
Erla Kristín Árnadóttir (kraftlyftingadeild)
Fundurinn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stutt yfirlit deilda
Samningar ungra leikmanna í handbolta/fótbolta
Siggi Helga og æfingatímar mfl.kk í fótbolta á laugardögum
Gróttumessa í janúar
Íþróttamaður Gróttu / ungir og efnilegir - aldursmörk
Stefna Gróttu – Andri kynnir f.deildir
Foreldraráð – fundur Andra
Reglulegir fundur með Hauki
Tímar í húsinu – nýting og erindi frá ÍTS
Ferðalög deilda – aldurstakmörk
Önnur mál

Kraftlyftingadeildin boðin velkomin í Gróttu.
Fundur settur kl. 20:02
1. Stutt yfirlit deilda
Handbolti:
Fótbolti: Fótboltinn byrjaður á fullu og það er kalt. Unglingastarfið
gengur vel. Umræður um verklag varðandi snjómokstur á vellinum.
Fimleikar: Glæsileg jólasýning. Deildin er í góðum málum.
Dósasöfnun var um daginn og gekk vel.
Kraftlyftingadeild: Voru á móti á Akureyri og gekk mjög vel.
2. Samningar ungra leikmanna í handbolta/fótbolta
Umræður um samninga ungra leikmanna.Óskar skoðar þessi mál með
deildunum.
3. Siggi Helga og æfingatímar í mfl.kk í fótbolta á laugardögum.
Umræður um æfingatíma. Málið leyst.
4. Gróttumessa í febrúar.
Gróttumessan verður 5.febrúar.2012
Umræður um kaffihlaðborð á eftir.
Guðjón Norðfjörð verður með hugleiðingu.
5. Íþróttamaður Gróttu / ungir og efnilegir - aldurstakmörk
Umræður um aldurstakmörk.
Kjörið verður haldið 29.12.2011

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

6. Stefna Gróttu – Andri kynnir f.deildum.
Andri fer á fundi með deildum og kynnir stefnuna. Einnig að þjálfarar
fái ákveðin pakka með upplýsingum um stefnu Gróttu, siðareglur og
handbækurnar sem búið er að gera.
7. Foreldraráð – fundur Andri
Fundir með foreldraráðum verða haldin í byrjun næsta árs.
8.

Reglulegur fundur með Hauki – finna tíma í það.
Finna tíma til að funda með Hauki. Umræður um umgengni í
íþróttahúsinu.

9. Tímar í húsinu – nýting og erindi frá ÍTS
Umræður um nýtingu tíma í húsinu frá ÍTS. Búið að bóka hjá ÍTS að
tímar í húsinu yrðu unnir í sammvinnu við alla aðila sem að
íþróttahúsinu koma. Tökum þetta upp á fundi í mars.
10. Ferðalög deilda – aldurstakmörk.
Umræður um aldurstakmörk á utanlandsferðum.
Fengum fyrirspurn frá foreldrum um stefnu Gróttu í utanlandsferðum.
Niðurstaða fundarins er: Stefna Gróttu að ekki sé farið með krakka í
hópíþróttum yngri en 14 ára í utanlandsferðir, en 12 ára í
einstaklingsíþróttum. Einnig er það stefna Gróttu að ekki sé farið út á
hverju ári. Undir sérstökum kringumstæðum er hægt að fá undanþágu
frá þessari stefnu frá aðalastjórn. Skal þá fara fram nafnlaus
skoðanakönnun meðal foreldra, framkvæmd af íþróttafulltrúa og þarf
að nást 75% samþykki til að hægt sé að heimila ferð. Samþykkt af
öllum. Óskar Hrafn vill bóka það að hann harmi þá þróun sem hefur
orðið í keppnisferðum í knattspyrnu, þar sem þjálfarar gisti ekki með
krökkunum.
11. Önnur mál
Hátíðarsalur: Umræður um leigu á salnum. Salurinn ekki leigður
Utanaðkomandi.
Biðslisti fimleikadeildar: Allir biðlistar verða skoðaðir eftir áramót.
Stefna Gróttu að börn á Seltjarnarnesi séu í forgang.
Hildur útibústjóri Íslandsbanka kom í heimsókn og skoðaði aðstæður
og er mjög sátt. Umbeðnar breytingar settar í framkvæmd.
Haraldur spurði Andra út í nýju heimasíðuna.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

Ábyrgð

Lokið dags.

