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Stutt yfirlit deilda

Búningamál - gefa búninga?

Styrktarþjálfari

Gróttudagur í ágúst

Gjaldskrárhækkanir

Önnur mál

10% yngri flokkar fótb.

10% yngri flokkar handkd.

20% fimleikadeild.

GG

AS

Tillaga kom frá GG um skiptingu styrks frá Íslandsbanka:

ball um kvöldið.  Allar deildir munu leggja sitt að mörkum til að halda þennan dag flottann.

30% mfl.í handbolta.

30% mfl.í fótbolta.

Kristín FinnbogadóttirUnnur Halldórsdóttir

Stutt yfirlit deilda

ábyrgð

EEÞ

Farið verður í gjaldskrárhækkanir í haust vegna hækkunar á rekstrarkostnaði deilda, en engar 
gjaldskrárhækkanir hafa verið síðastliðin tvö ár.

GK

ÁP

AS

Fótboltinn: Allt á fullu í fótboltanum.  Gengur vel.

Fjölskyldudagur Gróttu.  Handknattleiksdeildin mun halda

næsta tímabili.  Fulltrúar deilda munu gefa svar 15.06.2010.

ÁP
ÁS

ÁP kemur með tillögu um að kaupa bara einar stuttbuxur

Handboltinn:  Geir Sveinsson mun þjálfa mfl.kk á næsta 

tímabili.  Mfl.kvk spilar í N1 deildinni á næsta tímabili. Þjálfararáðningar fyrir næsta tímabil að 

Gjaldskrárhækkanir

ljúka í yngri flokkunum.

Fimleikadeildin: Starfið gengur vel.  

Íþróttafélagið Grótta 
Aðalstjórn Gróttu

14.06.2010 18:00 - 19:55 Fundarherbergi Gróttu

Önnur mál

Styrktarþjálfari

Búningamál - gefa búninga?

Gróttudagur í ágúst

ASAS kemur með tillögu um nýtingu styrktarþjálfara á 

fyrir handbolta og fótbolta og þar með samnýta þær á milli deilda.

AS athugar hvort hægt sé að gera það með tilliti til samningsins við Errea.

Fundarritari

Dags: Tími

Fundarboðandi

Staður

Fundarmenn

Fundargerð 



* UH spurði hvernig gengi með starfsmanninn sem var ráðin í gegnum atvinnuátaksverkefni ÍSÍ 

og vinnumálastofnunar. Sá starfsmaður er hættur en nýr mun koma til starfa 15.06.10

* GK lagði til að það yrði send kvörtun til KSÍ um kostnaði við ferð til Bolungarvíkur fyrir 5.fl.kk í

knattspyrnu. Aðalstjórn samþykkti það.

* ÁP lagði til að Grótta muni reyna að fá leikjum fært sem settir eru á balldögum í Való ( árshátíð,  

1.des og rósaballið ). Tillaga samþykkt.

* Umræða um úthlutun starfsmanna frá bænum til deilda á sumrin.  Hvernig er þeim úthlutað?

* AS og KF sögðu frá skiptingu sumarleyfa þeirra á milli. KF verður í fríi 21.06.10 - 09.07.10 og AS

verður í fríi 12.07.10 - 03.08.10.
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UH

Ætlum að bíða með þessa ákvörðun fram á haust.


