
Íþróttafélagið Grótta    
Kt.700371-0779   

Íþróttafélagið Grótta | Suðurströnd 8 
170 Seltjarnarnes 

 

 

 Fundargerð aðalstjórnar 

Íþróttafélagsins Gróttu 

05.03.2020   
Mættir:  
Bragi Björnsson –formaður      Kristinn Þorvaldsson meðstjórnandi 

Þröstur Þór Guðmundsson varaf boðaði forf   Guðjón Rúnarsson -fimleikadeild    

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri      Anna Björg Erlingsdóttir – handkn 
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Dagskrá: 

1. Staða innleiðingar Sideline 
2. Lög félagsins – endurskoðun 
3. Aðalfundur – mönnun deilda og aðalstjórnar 
4. Yfirlit deilda 
5. Önnur mál 

 

1. Staða innleiðingar Sideline 
1. Fundur í næstu viku með Sideline - Gulli boðar amk 1 úr hverri deild 
2. Deildir 

i. Fótbolti - Væntingar um að 100% þjálfara setja upp team session og nota forritið 
nánar 

1. Chris tók nokkur samtöl um eru nokkrir sem hafa ekki yfirlit yfir mætingu 
ii. Handbolti - Vantar að boða aðila á fundinn 

iii. Fimleikar - Pirringur - finnst þetta síðri fyrir noktun en Sportabler; æfingatímar og 
skilaboð 

3. Almenn tregða að nota forrit - einfaldara að nota Facebook 
i. Halda notandafund? 

ii. Eigum ekki að vera að nota Facebook skv. persónuvernd 
1. Væri frekar hægt að snúa FB þannig að það sé á vegum foreldrahópa en ekki 

félagsins 
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2. Þyrftum að fá að skoða hvað lögin segja og passa að við séum að hlýta þeim - 
Þröstur skoðar og deilir 

3. Hvað eru önnur félög að gera með FB og deilingu á myndefni - Gulli tekur 
áfram  

4. Markmið? 
i. Markmiðin eru að við getum fylgst með þróun á mætingu og er enn þá inn í 

samningum við þjálfara 
ii. Stefnum á 100% nýtingu þjálfara innan 2ja mánað 

iii. Eigum við samanburð við Sportabler? 
1. Kári á tölur 

5. Af hverju var fjárfest á sínum tíma? 
i. Útvíkkuð krafa frá fótboltanum sem var að leita að kerfi til að halda utan um 

æfingabanka 
 

2. Lög félagsins – endurskoðun 
1. Við höfum ekki verið að fara eftir öllum lögum félagsins og ekki verið alveg ljóst hvaða 

útgáfa af lögunum er í gildi 
2. Vilji til að breyta þegar enginn eldur brennur 
3. Engin ákvæði samin - heldur klausur fengnar héðan og þaðan frá öðrum félögum til þess 

að finna ekki upp hjólið 
4. Vilji til að leggja þetta fyrir næsta aðalafund en tæki ekki gildi fyrir 2021 

i. Tvær leiðir vegna þess að við erum ekki að ná þessu 
1. Einfaldar breytingar sem við getum samþykkt núna? 

b. Eru fjölgreinafélög almennt eða niður á deildir? 
i. Því yngri sem lög eru því almennari eru þau til þess að það þurfi ekki að breyta 

lögum ef að breyting verður á deildum félagsins 
ii. 2.gr. Tilgangur: 

1. Byggja meira á eldra og taka út upptalningu 
iii. 3.gr Tillaga að breytingu á búningum félags:  

1. Leitast til að hafa búninga í takt við liti félagsins, aðallitur blár, litur 2 gulur og 
litur 3 hvítur  en Aðalstjórn sé heimilt 

a. Reyna að einfalda lögin en hafa í staðinn reglur deilda 
iv. 5.gr Félagar 

1. Vilji til að foreldrar séu skilgreindir sem félagar 
v. ---Lagt til að fresta frekari umræð, þarf um 2 klst til þess að laga - Kári boðar til 

vinnufunds 
3. Aðalfundur – mönnun deilda og aðalstjórnar 

a. 2.apríl 
i. Fara vel yfir dagskrá fundarins 

b. Formaður mun hafa samband við aðalstjórnarmeðlimi vegna áframhaldandi setu 
c. Fótbolti mun ekki auglýsa – Birgir Tjörvi stefnir að því að vera áfram 
d. Handbolti mun auglýsa - vantar að manna 
e. Fimleikar verða með 1-2 breytingar 

 
4. Yfirlit deilda 

1. Fimleikar 
i. Bikarmeistaratitill lítur vel út gagnvart afreksstarfi 

1. Mætti bæta þess inn á Íbúar Seltjarnarnes á FB til viðbótar við 
Nesfréttir 

ii. Dúkur/Dansgólf komið 
iii. Vantar nokkra hluti inn í salinn en ekki eitthvað sem verður gert í á næstunni 

http://2.gr/
http://3.gr/
http://5.gr/
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2. Handbolti 
i. Strákarnir að fara í umspil 

ii. Þjálfaramál næst á dagskrá 
3. Fótboltinn 

i. Verðlaun fyrir lið ársins hjá UMSK - 300 þús kr 
ii. Framkvæmdir við völlinn ganga vel 

iii. Markaðsráð skipað til þess að sækja styrki - bjartsýn útaf við þurfum minna 
en önnur félög og erum með aðgreiningu 

iv. Heimaleikjaráð stækkað útaf auknu umfangi og kröfum  - er að reyna að 
virkja nærsamfélagið og starta sölu á heimaleikjakortum.  

v. Verið að móta tilraunaverkefnis fram í ágúst frá barna- og unglingaráð um að 
koma á lappir "embætti" sem tæklar andlega þátt íþróttastarfsins - Chris 
leggur mikla áherslu á þessu - eru með mann í huga.  

1. Beiðni frá barna- og unglingaráði að sækja fé í verkefnið úr sjóðum 
2. Beiðni verður áframsend á  

5. Önnur mál 
1. Gitta heiðruð af ÍSÍ á UMSK fyrir áratuga starf 
2. Áhyggjur af utanlandsferðum mtt Covit-19. Þurfa að taka erfiða ákvörðun - 

æfingaferðirnar kosta töluvert. Fundur á morgun með Heimsferðir, hafa ekki hug á að 
taka ákvörðun strax. Þarf líka að hugleiða hvaða línur við viljum leggja gagnvart 
unglingadeild. 
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