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Mættir:  
Bragi Björnsson –formaður      Kristinn Þorvaldsson meðstjórnandi 

Þröstur Þór Guðmundsson varaformaður   Guðjón Rúnarsson -fimleikadeild    

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri      Anna Björg Erlingsdóttir – handknattleiksdeild 

Hreinn Októ Karlsson – ritari        Birgir Tjörvi Pétursson – knattspyrnudeild 

Kári Garðarsson  - Íþróttastjóri        Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdastjóri Gróttu  

Dagskrá: 

1. Yfirlit deilda 
2. Ráðning íþrótta- og verkefnastjóra – staða ráðningar 
3. Ferðakostnaður – tillaga að hækkun 
4. Árangur knattspyrnudeildar – undirbúningur næsta tímabils 
5. Grótta og KR – samstarf í kvennaknattspyrnu 
6. Önnur mál 

 
  
  

Fundur settur af formanni og byrjaði hann  á að bjóða  fundarmenn velkomna.  Fundur 
haldinn í félagsheimili.  Skrifstofa bauð uppá veitingar.    

 

 

 

1. Yfirlit deilda 
 
-fimleikadeild 
 Flott sýning hjá deildinni við vígslu íþróttamiðstöðvar.  Folk ánægt með stækkun bæði 
foreldrar og iðkendur 
-handknattsleiksdeild 
Ekkert spes.  Fyrsta tvennan heima nk. föstudag 4.okt.  Mst flokkarnar farnir af stað 
allt að koma.  Yngri flokkar í blóma. 
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-knattspyrnudeild 
Pepsi deildarsæti tryggt hjá mst flokki kk. Verið  er að ganga frá ráðningum í yngri 
flokka gengur vel.  KR sleit samstarfi við knattspyrnudeild, fyrirhugaður fundur í vikunni 
með KR til að ræða málin.   
Verið er að leggja drög að næsta tímabili hjá mst flokkunum.  Magnús Örn verður áfram 
þjálfari hjá mst kvk.  Ekki búið að ræða við Óskar Hrafn varðandi næsta tímabil, fundur 
með Óskari á morgun fimmtudag 3.okt varðandi framhaldið.  Ósk frá knattspyrnudeild 
að fá afnot af herbergi/sal fyrir mst flokksþjálfara til afnota (war room). Kári mun skoða 
málið fyrir hönd aðalstjórnar.  Þurfum að hafa 500 sæti í stúku í  heildina til að uppfylla 
skilyrði frá KSÍ.  Þarf að taka út aðstöðuna.   

2. Ráðning íþrótta- og verkefnastjóra – staða ráðningar 
Staða auglýst 30 umsóknir komu, margar spennandi.  Átta að koma í viðtöl til Kára, 2-
3 koma svo í framhaldsviðtöl í næstu viku.  Spennandi tímar framundan.  Verður 
klárað í október. 
 

3. Ferðakostnaður – tillaga að hækkun 
Ósk um að uppfæra, hækka upphæð um 7-10 %, lagt til samþykktar fundar og 
samþykkt.  Gitta og Kári munu fara í málið 

 
4. Árangur knattspyrnudeildar – undirbúningur næsta tímabils 

Sjá lið 1 
 

5. Grótta og KR – samstarf í kvennaknattspyrnu 
Sjá lið 1 
 

6. Önnur mál 
-Gitta mun skipta um skrifstofu og fara í gömlu handboltaskrifstofuna  
-Aðalstjórnarmenn kvitta undir umboð fyrir framkvæmdastjóra til að komast í 
einkabanka 
-Fulltrúi knattspyrnudeildar og framkvæmdastjóri þurfa að fara í fund hjá KSÍ til að 
ræða um hvað þarf að gera fyrir komandi tímabil. 
-Allir að mæta á Gróttutvennuna á föstudaginn nk. í handknattleiknum. 
-Sideline vonandi að komast í gagnið 
 
 Fundi  slitið kl 18:38 

Áfram Grótta. 


