FUNDARGERÐ

Fundur Aðalstjórnar Gróttu

Dags. fundar

Tími

Staður

30.maí 2011

20:00 – 21:19

Hátíðarsalur Gróttu

Nr. fundar

Fundarboðandi

Fundarritari

Dags.

Haraldur Eyvinds (HEÞ)

Unnur Halldórsdóttir

30.maí 2011

Fundarmenn :
Haraldur Eyvinds Þrastarson (formaður)
Guðrún Kaldal (varaformaður)
Unnur Halldórsdóttir (ritari)
Guðjón Norðfjörð (gjaldkeri)
Hilmar Sigurðsson ( Knattspyrnudeild )
Eiríkur Elís Þorláksson (handknattleiksdeil)
Hildur S. Aðalsteinsdóttir (fimleikadeild) – boðaði forföll
Andri Sigfússon (íþróttafulltrúi)
Kristín Finnbogadóttir (framkvæmdastjóri)

Fundurinn

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stutt yfirlit deilda
Heimasíða
Styrktarþjálfari - Andri
Lyftingatæki og tól
Sumarnámskeiðin
Önnur mál

Fundur settur kl. 20:02
1. Stutt yfirlit deilda
Handbolti: Geir þjálfari mfl.kk er hættur og Guðfinnur Kristmundsson
hefur verið ráðinn í staðinn. Tveir nýiir eru komnir í stjórn deildarinnar,
Davíð Scheving og Arnar Kormákur Friðriksson. Þjálfaramál yngri
flokkana eru í fullri vinnslu.
Fótbolti: KSÍ var að gefa kennsludisk í fótbolta, Tækniskóli KSÍ.
Deildin var með flottan dag föstudaginn 27.maí. Afreksskólinn byrjaður
og fer vel af stað.
Fimleikar: Innanfélagsmót var haldið um helgina og gekk vel.
Aðalstjórn gerir athugasemd við verðlaunaafhendingu 10 ára og yngri.
Skv. þeim reglugerðum sem unnið er eftir í Fyrirmyndafélagsstaðlinum er óheimilt að veita einstaklingum verðlaun fyrir árangur.
Umræður um að færa fimleikahúsið inní Reykjavík í stað þess að
byggja húsið hér.
2. Heimasíða
AS og HE fóru og skoðuðu ýmislegt í sambandi við heimasíðuna.
Umræður um heimasíðuna. Andri fer í kanna möguleika á nýrri
heimasíðu.
3. Styrktarþjálfari - Andri
Umræður um áframhaldandi samning við Einar Óla styrktarþjálfara.
4. Lyftingatæki og tól
Umræður um kaup á lyftingatækjum.
Skrifstofan mun sækjast eftir tillögum á greiðslum vegna lyftingatækja.
5. Sumarnámskeið
Knattspyrnuskólinn - fyrsta námskeið - búið að skrá 35

Ábyrgð

Lokið dags.

Fundurinn

Afreksskólinn - búið að skrá 25
Fimleikaskólinn - búið að skrá 30 á fyrsta námskeiðið.
Hanboltaskólinn - búið að skrá 10 börn.
Endurskoða þarf skráningu í sumarnámskeiðin á næsta ári.
Kanna hvort handknattleiksdeildin geti boði upp á heilsdags
handknattleiks- og leikjanámskeiðið í ágúst.
Athuga hvort ekki sé hægt að setja sumarið inní þjónustusamninginn
þegar hann rennur úr 2012.
Önnur mál:
 Næsti fundur verður fyrstu vikuna í ágúst.
 Samningur þjálfara meistaraflokks karla í handknattleik var lagður in til
samþykktar. Aðalstjórn samþykkti samninginn.

Ábyrgð

Lokið dags.

