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Fundargerð aðalstjórnar Íþróttafélagsins Gróttu
10.nóvember 2014
Mættir:
Haraldur Eyvinds –formaður
Guðjón Norðfjörð – gjaldkeri

Erla Kristín Árnadóttir‐ kraftlyftingadeild
Guðrún Edda Haraldsdóttir ‐ fimleikad boðaði forföll

Hreinn Októ Karlsson – ritari

Arnar Þorkelsson – handknattleiksdeild

Hafdís Guðmundsdóttir ‐meðst

Magnús Gunnarsson– knattspyrnudeild.

Ásta Sigvaldadóttir ‐ verkefnastjóri

Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdarstj.

Ragnar Rafnsson ‐varaformaður
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1. Yfirlit deilda
Knattspyrnudeild
Magnús sagði frá því að búið væri að ráða nýjan þjálfara fyrir meistaraflokk karla í
knattspyrnu og er það Gunnar Guðmundsson og er mikil ánægja að með að fá hann,
mikill reynslubolti í þjálfun. Allt starfið er að fara af stað og gengur vel. Ákveðið var
að hækka æfingagjöld hjá yngri flokkun frá og með 1.nóv, er þetta gert vegna
hækkunar á þjálfarakostnaði hjá knattspyrnudeild. Búið er að stofna 8.flokk kvenna
og er mikil ánægja með það og eru iðkendur sóttir á leikskólann á æfingar og fylgt
þangað aftur.
Fimleikadeild
Enginn fulltrúi mætti
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Handknattleiksdeild.
Gengur mjög vel hjá meistaraflokkunum, karlarnir búnir að vinna alla sína leiki og
konurnar bara búnar að tapa einum leik. Meistaraflokkur kvenna á svo leik við Fram í
bikarkeppni HSÍ 11.nóv. Grótta hélt mót hjá 8.flokki núna um helgina 8‐9 nóv og
gekk allt mjög vel.
Kraftlyftingadeild.
Allt starf í góðu jafnvægi. Grótta sendir marga þátttakendur á mót á Akureyri seinni
hluta nóvember. Beltið hjá Erlu fast á hillunni og er farið að rykfalla!
2.

Stefnumótun
Ásta verkefnastjóri hefur sent á allar deildir beiðni um að yfirfara og laga
stefnumótunarstefnu hjá sinni deild. Ásta er að vinna í að sækja um til ÍSÍ um
fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Þarf að athuga hvort og hvernig kraftlyftingadeildin á að koma
að þessu. Ákveðið var að skoða hvort eigi að halda þessu áfram því það er engin
eftirfylgni hjá ÍSÍ. Allir sammála þó að það sé gott að vinna í og skoða stefnumótun
hjá Gróttu.

3.

Íþróttamaður Gróttu
Rætt var um að skil fyrir kjör íþróttamanns Gróttu væri 15.des og að aðalstjórn
Gróttu hefði atkvæðisrétt. Formenn deilda beðnir um að tilnefna fólk til gulls, silfur
og bronsmerkis. Búið er að breyta reglum um íþróttamann æskunnar það má
tilnefna sömu krakkana aftur þó þau hafi verið tilnefnd áður.

4. Önnur mál
‐Arnar benti á að það að 4.fl kv í knattspyrnu kvenna sem er í samstarfi við KR, er að
fara í æfinga/keppnisferð til útlanda. Getur þetta skarast á við Partille sem Grótta
sendir þátttakendur á nk sumar. Ákveðið var að Arnar myndi tala við Hilmar hjá
knattspyrnudeild og sjá hvað hægt sá að gera.
‐Kristín sagði frá að Grótta hefði fengi tölvupóst frá netsöfnum með ósk um
samstarf. Vill fá að setja upp auglýsingu í íþróttahúsinu. Kristín mun skoða málið og
sjá hvaða ávinning Grótta mun hafa af þessu samstarfi.
‐Erla spurði hvort Grótta hefði eitthvað með afrekssjóði Seltjarnarness. Haraldur
sagði svo ekki vera og að afrekssjóðurinn væri alfarið á höndum bæjarins. Ekkert
hefur heyrst frá bænum varðandi sjóðinn.
‐Ásta sagði að búið væri að skila áætlunum til ÍTS.
‐Arnar og Jón Sig hittu Ölgerðina um samstarf í framtíðinni varðandi kaup á
drykkjarföngum fyrir mannfagnaði sem Grótta heldur. Verið er að bíða eftir svari frá
Ölgerðinni.
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