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Fundargerð aðalstjórnar 

Íþróttafélagsins Gróttu 

05.06.2019   
Mættir:  
Bragi Björnsson –formaður      Kristinn Þorvaldsson meðstjórnandi   

Þröstur Þór Guðmundsson varaformaður   Guðjón Rúnarsson-fimleikadeild    

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri boðaði forföll   Anna Björg Erlingsdóttir  – handknattleiksdeild 

Hreinn Októ Karlsson – ritari        Birgir Tjörvi Pétursson – knattspyrnudeild 

Kári Garðarsson  - Íþróttastjóri        Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdastjóri Gróttu  

Dagskrá: 

• Yfirlit deilda 
• Endurnýjun þjónustusamnings við Seltjarnarnesbæ 
• Formaður kynnir hugmyndir að nýju skipuriti skrifstofu 
• Ósk eftir tillögum að aðilum í fagráð 
• Aðkoma Gróttu að bæjarhátíðinni 
• Umræður um innheimtu félagsgjalda – setja skýrar reglur og fyrirkomulag 
• Umræður um að staðla fundargerðir stjórna deilda og aðalstjórn 
• Tillaga um að stofna hóp til að útbúa „kynningarpakka“ fyrir foreldra iðkenda í Gróttu 
• Önnur mál 

  
  

Fundur settur af formanni og byrjaði hann  á að bjóða  fundarmenn velkomna.  Fundur 
haldinn á gangi í íþróttamiðstöð  og  í hátíðarsal Gróttu.    

 

 

1. Yfirlit deilda 
 
-fimleikadeild  
Nýja húsið komið í gagnið og er mikil ánægja innan deildarinnar með það.  
Fimleikadeild  er að ráða nýjan  framkvæmdarstjóra.  Vinna við að  að skipuleggja 
starfið fyrir næsta vetur er komin af stað. 
 
-handknattsleiksdeild 
Búið að ráða þjálfara hjá mst kk.  Verið að skoða með yfirþjálfara og hvernig sú staða 
verður næsta vetur.  Verið að berjast um þjálfara.  Fimleikadeild og handknattleiksdeild 
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að skoða sama þjálfara. Deildir þurfa að ræða saman. Kári fer í málið og talar við 
viðkomandi þjálfara og finnur lausn. Rætt um verklag á samningaferli við leikmenn og 
þjálfara þarf að skoða og setja reglur.   
 
 
-knattspyrnudeild 
Á dagskrá hjá stjórn knattspyrnudeildar er að skoða áætlanir deildarinnar.  Endurskoða 
hvar deildin stendur.  Skoða þarf hvort uppgjör deilda miðist ekki við almanaksárið.  
Starfið á fullri ferð.  Góðar fréttir og slæmar fréttir sem ekki verða tíundaðar hér.  Á 
næsta fund hjá stjórn knattspyrnudeildar munu koma fulltrúar  frá KSÍ og ræða meðal 
annars um tillögu sem kom frá Gróttu á síðasta aðalfundi KSÍ um að breyta 
fyrirkomulagi regla um að lið  erfi ekki árangur árgangs  á undan.  Fulltrúi aðalstjórnar 
boðinn  velkominn að koma og sitja fundinn. 
Gengur vel að selja inn og selja hamborgara á leikjum mst kk, fín fjáröflun. 
Stuðningsmannafélag stendur fyrir upphitun fyrir leiki hjá mst kk. 
 

2.  Endurnýjun þjónustusamnings við Seltjarnarnesbæ 
Formaður sagði frá fundi Kára og Braga við ÍTS varðandi endurnýjun 
þjónustusamnings og fór yfir glærur með áhersluatriðum.  
Formaður kynnti niðurstöður þjónustukönnun Capascent. 
Skoðaður samanburður við önnur félög starfmenn og velta. 
Næstu skref ? 
 

3. Formaður kynnir hugmyndir að nýju skipuriti skrifstofu 
Grótta vil fá 3 starfmanninn inn.  Fjármálastjóri, framkvæmdarstjóri, íþróttastjóri er 
hjá flestum íþróttafélögum.  
Hugmynd: 
Gitta sjái um fjármálin 
Kári  verði framkvæmdarstjórni 
Nýr aðili íþróttastjóri?  Draumsýn! 
Aðalstjórn velti þessu fyrir sér í sumar.  
Kári og Bragi munu skoða og tekið fyrir á næsta fundi 
 

4. Ósk eftir tillögum að aðilum í fagráð 
Allir óháðir.  Þurfum aðila utan sveitarfélagins.  Aðili sem hjálpaði Gróttu að búa til 
stefnuna er til í að aðstoða og jafnvel að vera í ráðinu.  Fólk leggja höfuð í bleyti!  Senda 
á Kára ef fólk finnur einhvern aðila.  Vera með varamenn. 
 

5. Aðkoma Gróttu að bæjarhátíð 
 Ákveðum á næsta fundi hvort við viljum taka þátt. 
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6. Umræður um innheimtu félagsgjalda 
Starfsmaður fimleikadeildar sér um innheimtu hjá þeim.   Gitta sér um hinar deildirnar.  
Vantar skýrari reglur um innheimtu.  Gitta lagði til að  fyrir  að  í haust áður en þjálfarar 
skrifi undir að skila öllu inn í kringum Sportabler, fá ekki borgað nema skráð sé.  Fljótt 
að telja þegar nokkrir detta út.  Setja skýrar reglur og fyrirkomulag með greiðslur.   
Deildir tilnefna fulltrúa frá hverri deild t.d gjaldkera og hitta Gittu og búa til   stefnu og 
ákvða framkvæmd hennar.   
 

7. Umræður um að staðla fundargerðir stjórna deilda og aðalstjórn 
Velta fyrir okkur að staðla fundargerðir.  Staðla upplýsingablöð ofl.  Verður skoðað. 
 

8. Tillaga um að stofna hóp til að útbúa ,,kynningarpakka´´ fyrir foreldra iðkenda í 
Gróttu. 
Er þörf á þessu?  Já telur aðalstjórn.  Þarf að vera til rafrænt til að benda foreldrum á.  
Ota að fólki.  Skrifstofa mun skoða. 
 

9. Önnur mál 
-Guðjón frá fimleikadeild benti á að umgengni í hátíðarsal  væri skelfileg eftir útleigu 
salarins sérstaklega eftir partý.  Líka fyrir utan hús.  Mistök hjá Gróttu gleymdist að tala 
við starfsfólk .  Kom tvisvar sinnum fyrir.  Kári mun passa uppá að þetta komi ekki fyrir 
aftur 
-enginn fundur aðalstjórnar  í júlí nema eitthvað komi uppá. 
 
 
 
 

 
 
  
 Fundi  slitið kl 18:45 

Áfram Grótta. 


