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Fundargerð aðalstjórnar Íþróttafélagsins Gróttu
1.október.2012
Mættir:
Haraldur Eyvinds ‐ formaður

Erla Kristín Árnadóttir‐ Kraftlyftingadeild

Guðjón Norðfjörð – boðaði forföll

Hildur S. Aðalsteinsdóttir ‐ fimleikadeild

Unnur Halldórsdóttir – ritari

Magnea ‐ handknattleiksdeild

Guðrún Kaldal‐ varaformaður

Hilmar Sigurðsson – boðaði forföll

Bjarni Torfi Álfþórsson ‐ verkefnastjóri Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdarstj.
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Yfirlit deilda
Yfirþjálfun yngri flokka handboltans
Finna dag fyrir íþróttamann Gróttu -senda undirbúningsskjöl á deildir
Námskeið fyrir þjálfara á haustönn
Umgengni í húsinu
Skipulag á skrifstofu- upplýsa um stöðu mála
Búningar og merkingar
Foreldraráð- renna í gegnum stöðu mála þar
Önnur mál

1. Yfirlit deilda.
Knattspyrnudeildin:
Handboltinn: Handboltinn var að gefa út flott blað. Unglingastarfið farið af stað og búið að
manna allar stöður nema yfirþjálfarastöðuna.
Fimleikadeildin: Fimleikadeildin ætlar að gefa út dagatal og er að safna auglýsingum.
Haustmót Arionbanka og áttum við 4 á palli.
Kraftlyftingadeild: Það var ísl.mót í september sem Grótta vann Aron Le Du Teits setti
íslandsmet. Landsliðþjálfari Krafts er búin að ræða við 3 stúlkur úr Gróttu til að taka þátt í
Norðurlandamóti sem haldið verður hér á Íslandi. Búið að sækja um að halda íslandsmót í
apríl – maí á næsta ári.
2. Yfirþjálfun yngri flokka handboltans: Magnea fer á fund í vikunni út af þessu.
3. Finna dag fyrir íþróttamann Gróttu – senda undirbúningsskjöl á deildir: Kjör á íþróttamanni
Gróttu verður haldin 27.des. Umræður um reglur og kjör á íþróttamanni Gróttu. Bjarni og
Gitta fara í að yfirfara skjöl varðandi þetta.
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4. Námskeið fyrir þjálfara á haustönn: Umræður um námskeið og fræðsludag. Senda fyrirspurn
um hvað þjálfarar sæu fyrir sér á svona fræðsludegi.
5. Umgengni í húsinu: Umræður um hjól og rafmagnshjól. Þarf að koma í veg fyrir að þetta sé í
andyri húsins. Gitta og Bjarni senda ósk á Hauk um aðstöðu fyrir hjól og hlaupahjól. Guðrún
kemur með hugmynd um að hafa þrifdag í húsinu og ALLIR sem áhuga hafa geta hjálpað til 
6. Skipulag á skrifstofu‐ upplýsa um stöðu mála: Umræður um hvað tilheyrir skrifstofu og hvað
ekki. Umræður um skipulag deildanna og skrifstofunnar.
7. Búningar og merkingar: Hver deild merkir sína búninga.
8. Foreldraráð‐ renna í gegnum stöðu mála þar: Gengur illa að manna foreldraráð í
handboltanum, þá sérstaklega hjá stúlkunum. Gengur vel að manna foreldraráð hjá
fimleikunum.
9. Önnur mál:
Hildur kemur með fyrirspurn um hvort ekki hægt sé að sækja um styrki til Rvk.borgar vegna
iðkennda úr Reykjavík. Andri fór í mikla vinnu á síðasta ári og þetta var kannað og hafði
ekkert upp úr því. Við förum í að skoða þetta betur.
Guðrún spyr hvernig gangi að fá vilyrði fyrir sakavottorði þjálfara, Gitta segir að það gangi illa
að nálgast það en er að vinna í því. Mikilvægt er að samningar verði ekki virkir fyrr en þessar
undirritanir séu komin í hús.
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