Íþróttafélagið Grótta
kt. 700371‐0779

Fundargerð aðalstjórnar Íþróttafélagsins Gróttu
2.apríl 2012
Mættir:
Haraldur Eyvinds ‐ formaður
Gunnar Gíslason ‐ handknattleiksdeild
Hilmar Sigurðsson ‐ knattspyrnudeild
Guðjón Norðfjörð ‐ gjaldkeri
Guðrún Kaldal ‐ varaformaður

Óskar Hrafn Þorvaldsson ‐ meðstjórandi
Hildur Sesselja Aðalsteinsdóttir ‐ fimleikadeild
Erla Kristín Árnadóttir – kraftlyftingadeild
Andri Sigfússon – íþróttafulltrúi

Kristín Finnbogadóttir og Unnur Halldórsdóttir boðuðu forföll.
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Fundur var settur kl. 20:01
1. Fundargerð seinasta fundar
45 ára afmæli Gróttu
ÓHÞ ítrekar að byrja þurfi vinnu vegna 50 ára afmælis Gróttu. Söguritun þyrfti að hefjast sem
fyrst.

2. Yfirlit deilda
Handknattleiksdeild
Talsverðar skuldir sem sitja á deildinni. Ágúst Jóhanns er búinn að skrifa undir fjögurra ára
samning. Mikill hvalreki fyrir deildina. Væntanlega verða þjálfarar meistaraflokks kvenna
áfram með liðið. Liðin tvö verða byggð áfram á heimamönnum. Fundað verður með
leikmönnum, foreldrum þeirra, þjálfurum, stjórnum og meistaraflokksráði meistaraflokks
karla. Sá fundur verður haldinn 11.apríl.
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Fótboltadeild
Meistaraflokkur var að skrifa undir tveggja ára samninga við sjö unga og efnilega leikmenn.
Liðið tilbúið fyrir sumarið en hugsanlega bætast við fleiri leikmenn fyrir sumarið. Fundur með
íþróttafulltrúa bæjarsins og Bjarna Jakobi í vallarhúsinu um að græja grasvöllinn fyrir
tímabilið. Húsreglur fyrir vallarhúsið eru í smíðum.
Fimleikadeild
Á íslandsmótinu gekk Emblu vel, þrátt fyrir meiðsli undanfarin ár. Embla lenti í 2.sæti á tvíslá
og Nanna Guðmundsdóttir lenti í 1.sæti í 3.þrepi. Í heildina var góður árangri. Um seinustu
helgi fór fram Mílanó meistaramótið og þar náðist góður árangur. Búið að ráða
framkvæmdastjóra og byrjar hann í sumar.
Kraftlyftingadeild
Íslandsmeistarar um síðustu helgi. Hildur Sesselja íslandsmeistari kvenna. Deildin sópaði að
sig verðlaunum. Deildin óskar eftir því að halda bekkpressumót 5.október í haust. Aðalstjórn
samþykk því og biður AS um að skrá það í gegnum húsverði.

3. Íslandsbanki ‐ staða á samningsmálum
HEÞ og GN fóru á fund Íslandsbanka og fengu samningstilboð. Aðalstjórn ætlar að líta að
kringum sig. Verður rætt í næsta fundi.
4. Vinna með aðstoð
Var kynnt fyrir AS og KF og í framhaldinu fyrir aðalstjórn. Stjórnamenn ætla að kasta á milli
sín uppástungum að verkefnum.
5. Framtíðin
Fundur með Viðari Halldórssyni verður haldinn mánudaginn 16.apríl nk. Haldið kl. 20.00.
Mikilvægt að allir stjórnarmenn og þjálfarar mæti á fundinn en í kjölfarið mun efnið verða
kynnt fyrir öllum félagsmönnum og foreldrum. GK og GG ítreka að skil verði gerð á milli
afreksstefnu og félagsstefnu. Umræður um Fyrirmyndafélag ÍSÍ og kosti þess að vera
fyrirmyndafélag.
6. Búningar fyrir árin 2012‐2014
Aðalstjórn leist vel á hugmynd að keppnisbúningum. Keppnisbúningur og félagsgalli
samþykktur. AS nefndi að tilvonandi stuttbuxur væru líkar núverandi stuttbuxum og kom
með þá hugmynd í kjölfarið að keppnistreyjur væru innifaldar í iðkendagjaldi en ekki
stuttbuxur. Umræður um þetta
7. Utanumhald um sjálfaboðavinnu félagsins
Búið að útbúa kerfi þar sem haldið er utan um vinnu sjálfboðaliða hjá félaginu. Verður kynnt
fyrir aðalstjórn fljótlega. UH mun leiða þá vinnu.

Íþróttafélagið Grótta | Suðurströnd 8
170 Seltjarnarnes

Íþróttafélagið Grótta
kt. 700371‐0779
8. Umsókn um styrk til bæjarisn v/ áhaldakaupa fimleikadeildar
Aðalstjórn samþykkti umsókn um styrk vegna áhaldakaupa hjá fimleikadeild. Um er að ræða
loftdýnu, hópfimleikagólf o.fl. Deildin á 1.000.000 kr en sækir um 2.700.000 kr til bæjarins
vegna þessar áhaldakaupa.
9. Sumarið 2012 – Grótta / Seltjarnarnesbær
Fundur með Hauki Geirmundssyni íþróttafulltrúa bæjarins var í seinustu viku. Ítrekuðum að
fá þrjá leiðbeinendur 18 ára og eldri á hvert námskeið. Það var samþykkt frá bænum.
Fundurinn í heild sinni gekk vel. Aðalstjórn samþykk því að gefa út aftur sumarbækling en það
gekk vonum framar í fyrra. Þátttakan var mun betri en árið undan. GK minnir á að
umsóknarfresturinn vegna sumarstarfa er ekki endalaus.
10. 17.júní – kaffisala í Féló
Markhópur Gróttu eru flestir fjarverandi þegar þetta gerist. Foreldraráð flokka verður boðin
þetta. AS mun bjóða foreldraráðum þetta.
11. Varamenn í aðalstjórn
Þarf að boða til aukaaðalfundar og kjósa varamenn inn í stjórn. Stungið er upp á sama dag og
næsti aðalstjórnarfundur fer fram. Samþykkt.
12. Vorfagnaður
„45 ára afmælis‐Vorfagnaður Gróttu“. Uppástunga að 16.maí. Samþykkt. GG óskar eftir því
að bjóða Ella Leifs og Bjarna Torfa frá Gold boys. Þeir ætla að veita Gróttu afmælisgjöf. HEÞ
vill að bæjarstjórn og ÍTS verði boðið á vorfagnaðinn. AS spyr hvort seinustu stjórnum
félagsins verði boðið. Aðalstjórn er samþykk því.
13. Önnur mál
Sumardagurinn fyrsti
Verður haldinn hátíðlegur fimmtudaginn 19.apríl. Fimleikadeild, knattspyrnudeild og
handknattleiksdeild verða með atriði á deginum en hann er haldinn að mestu leyti í
íþróttahúsi Seltjarnarness.
Styrktarþjálfari
AS nefnir að samningur Einars Óla framlengist árlega. ÓHÞ vill fá fundur með fulltrúum allra
deilda, kraftlyftingadeildar, fimleikadeildar, knattspyrnudeildar og handknattleiksdeildar.
Miðla þekkingu og deila þekkningu. Búa til eitthvað skipulag fyrir iðkendur og félagið í heild
sinni. HS óskar eftir því að fá samninginn sendan samninginn hans Einars Óla.

Ánægjuvogin
UMSK í samstarfi við Rannsóknir og greiningu hafa bætt við spurningum í spurningalista sem
grunnskólanemendur í 8.‐10.bekk fá árlega sem snúa að íþróttastarfi þeirra. Grótta fær
niðurstöður fyrir sig á næstu vikum.

Íþróttafélagið Grótta | Suðurströnd 8
170 Seltjarnarnes

Íþróttafélagið Grótta
kt. 700371‐0779
Kvennakvöld
Handknattleiksdeildin ætlar að halda kvennakvöld 18.apríl. Nefnd er að störfum við að
undirbúa kvennakvöldið.
Utanlandsferðarmál handknattleiksdeildar
GG ræddi við HS um utanlandsferðar 3.fl. karla. Þeir ætla að vera í betra sambandi á milli
aðalstjórnarfund með þetta mál.
Beiðni frá handknattleiksdeild
Spurning frá GG hvort deildin fái samþykki frá aðalstjórn um að selja nafnið á íþróttasalnum,
sbr. „Vodafone‐höllin“. Aðalstjórn sér ekkert því til fyrirstöðu og samþykkir þessa beiðni,
bæði fyrir handknattleiksdeild og knattspyrnudeild.
Blakkonur
Umræður um blakkonur og að þær geti ekki sótt styrki í nafni félagsins.
Klefamál
Handknattleiksdeild óskar eftir því að mfl. kvenna fær sér klefa fyrir sig. Fimleikadeild óskar
eftir því breytingar verði á klefaskipan næsta haust. Deildirnar ætla að tala sína á milli áður en
talað verður við bæinn.
Rekstur íþróttamiðstöðvar
Það er upp hugmyndir að taka yfir rekstur íþróttahússins og knattspyrnuvallar. Umræður um
það. HEÞ ætlar að fá framkvæmdastjóra ÍR á fund en ÍR‐ingar eru nýbúnir að taka yfir
íþróttahúsin sín.

Fundi slitið kl. 21:59
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