FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

13.september 2010

20:00 – 21:30

Hátíðarsalur Gróttu

Nr. fundar

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Gunnar Gíslason (GG)

Unnur Halldórsdóttir

13.sept 2010

8.fundur 2010

Fundarmenn :
Gunnar Gíslason (formaður)
Guðrún Kaldal ( varaformaður)
Unnur Halldórsdóttir ( ritari )
Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri)
Hilmar Sigurðsson (knattspyrnudeild)
Björg Fenger (handknattleiksdeild)
Ásta Sigvaldadóttir (fimleikadeild)
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri)

Fundurinn

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

Akademían – afdrif hennar
Þjálfara-/stjórnardagur
Þjálfaramál deilda
Skráningar í deildir
Brottfall – ástæður
Skemmtarnir – diskó – þorrablót. Borgar þetta sig?
Utanlandsferðir. Breytingar á reglum
Fjárhagsáætlanir – tilbúnar 10.okt til að skila til bæjarins
Búningamál. 1 – 2 stuttbuxur
Önnur mál
 Gróttudagur
 Sumarnámskeið
 Dósasafnanir

1. Akademían – afdrif hennar:
Það stefnir í að það verði engin akademía í ár. Umræða um að sækja
þessa einu einingu fyrir almenna íþróttaiðkun eins og gert er fyrir
ballet og fl. Íþróttafulltrúinn settur í að kanna hvort þetta sé mögulegt.
2. Þjálfara -/ stjórnardagur:
Þjálfara -/ stjórnardagur verður haldin í byrjun okt.
Undirbúningsnefnd sett í gang.
3. Þjálfaramál deilda:
Allar deildir búnar að ráða þjálfara fyrir tímabilið.
Mikil endurnýjun á þjálfurum hjá fimleikunum.
4. Skráningar í deildir:
Gengur mjög vel að skrá í fimleikana, nú þegar komin 397 börn í
fimleikana. Mætti ganga betur hjá foreldrum í handb. og fótbolta að
skrá börnin sín. Fullt að börnum að æfa en vantar að skrá.
Íþróttafulltrúi tekur að sér að kynna íþróttastarfið í skólanum og í
gegnum Mentor.
Það á að vera búið að halda foreldrafundi í fimleikadeildinni og
handboltadeildinni 15.okt. og í fótboltadeildinni 1.nóv.
Öll foreldrafélög komin í hvern flokk.

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

5. Brotfall – ástæður:
Lítið sem ekkert brottfall.
6. Skemmtanir – diskó – þorrablót. Borgar þetta sig?
Umræður um útfærslur Þorrablóts Gróttu 29.jan.2011
Fimleikadeildin sér um það.
7. Utanlandsferðir. Breytingar á reglum ?
Deildirnar taka ákvörðun um hvort farið verði í utanlandsferðir.
Skoðun aðalstjórnar er sú að ekki sé æskilegt að fara í utanlandsferðir
með börn yngri en 14 ára.
8. Fjárhagsáætlanir – tilbúnar 10.okt. til að skila til bæjarins
Kynnt fyrir deildum
9. Búningamál. 1 – 2 stuttbuxur
Stuttbuxur hjá hverri deild.
10. Önnur mál:
Gróttudagur:
Gekk rosalega vel og allir glaðir. Aðalstjórn þakkar Andra og Kristínu
fyrir frábært starf við skipulagningu og framkvæmd dagsins.
Gera þarf formlega dagskrá fyrir daginn.
Guðrún ætlar að koma með þá tillögu á næsta ÍTS fundi, að gera
Gróttudaginn að bæjarhátíð.
Sumarnámskeið:
Andri og Kristín fóru á fund með Margréti æskulýðsfulltrúa og ræddu
hvort ekki væri hægt að skrá á sumarnámskeiðin rafrænt.
Hver og ein deild metur hvað hentar.
Dósasafnanir:
Kristín sendir fyrirspurn til Hauks um hvert andvirði dósanna sem
safnast í húsinu rennur.
Handboltinn 2.og 3.fl.kk
Skoða sameiningu 2.og 3.fl kk. Athuga hvort ekki þurfi að skoða
breytingar á skipulagningu flokkana.
Viðhorfskönnun:
Niðurstöður komnar um viðhorfskönnun aðalstjórnar. Gunnar,
Guðrún, Guðjón og Unnur munu fara yfir hana.

Ábyrgð

Lokið dags.

