Íþróttafélagið Grótta
kt. 700371‐0779

Fundargerð aðalstjórnar Íþróttafélagsins Gróttu
14.janúar 2013
Mættir:
Haraldur Eyvinds ‐ formaður

Erla Kristín Árnadóttir‐ Kraftlyftingadeild

Guðjón Norðfjörð – gjaldkeri

Sigrún Hallgímsdóttir‐ fimleikadeild

Unnur Halldórsdóttir – ritari

Gunnar Gíslason ‐ handknattleiksdeild

Guðrún Kaldal‐ varaformaður

Árni Pétursson – Knattspyrnudeild

Bjarni Torfi Álfþórsson ‐ verkefnastjóri Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdarstj.
Óskar Hrafn Þorvaldsson – meðstjórnandi.

Dagskrá:







Yfirlit deilda
Jafnréttisáætlun Gróttu
Aðalfundir
Kynning UMSK á ánægju iðkenda hjá Gróttu – hvenær og hverjum verður boðið
Sumarstarfið
Önnur mál

1. Yfirlit deilda.
Knattspyrnudeildin: Allt að fara í gang eftir jólafrí. Fullt af nýjum andlitum á mfl.æfingu kk.
Nýr markmannsþjálfari ráðinn til félagsins.
Handboltinn: Karlaboltinn í fríi en kvennaboltinn byrjaður á fullu. Fjölgun á æfingum vegna
vinaviku og í tengslum við HM í handbolta. Handboltadeildin sótti um hjá HSÍ að halda
úrslitadaginn í yngri flokkunum. Sá dagur er 25.apríl. sumardagurinn fyrsti.
Fimleikadeildin: Jólasýningin kom mjög vel út. Sala á dagatalinu gekk vel. Keppnistímabilið
að byrja.
Kraftlyftingadeild: Íþróttamaður Gróttu kom úr kraftlyftingadeildinni Aron Du Le Teitsson
2. Jafnréttisáætlun Gróttu: Farið var yfir drög af jafnréttisáætlun íþróttafélags Gróttu.

3. Aðalfundir: Aðalfundir verða haldnir 7.mars 2013. Fundirnir verða haldnir með sama sniði og
venjulega.
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4. Kynning UMSK á ánægju iðkenda hjá Gróttu – hvenær og hverjum veður boðið: Kynningin
verður haldin fyrir næsta aðalfund.
5. Sumarstarfið: Guðrún kemur með þá tillögu að deildirnar fari að hugsa út í sumarstarfið og
hversu marga starfsmenn hægt sé að fá hjá bænum og þess háttar. Sumarskóli handboltans
verður á sínum stað.

6. Önnur mál:
Fyrirhuguð Gróttumessa 10.mars. Bjarni sér um skipulagningu.
Verkbókhald: Bjarni og Gitta kynntu verkbókhald síðastliðnar 13 vikur. Farið var yfir það.
Haraldur biður formenn deilda að koma með athugasemdir vegna starfslýsingu
framkvæmdastjóra og verkefnastjóra ef þeir vilja sá einhverjar breytingar.
Knattspyrnudeildin vill fella niður systkinaafsláttin hjá deildunum frá og með næsta hausti.
Endurskoða afsláttarstefnu félagsins.
Knattspyrnudeildin er ánægð með að handboltadeildin skildi bjóða þeim að taka þátt í
Þorrablótinu með þeim í ár. Aðalstjórn er sammála því.

Umræða um stækkun á íþróttahúsinu.
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