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 4Fundargerð aðalstjórnar 

Íþróttafélagsins Gróttu 

06.11.2019   
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  - Framkvæmdastjóri     Kristín Finnbogadóttir er í fríi – Fjármálastjóri 

Gunnlaugur Jónsson - Íþrótta-og verkefnastjóri 

Dagskrá: 

1. Yfirlit deilda 
2. Gunnlaugur Jónsson, íþróttastjóri kynnir sig 
3. Fjáröflunarnefnd – viðburðir og önnur fjáröflun 
4. Gildavinna aðalstjórnar – skipun nefndar 
5. Heimasíða – endurnýjun og skipan nefndar 
6. Jólafundur aðalstjórnar – 4. desember 
7. Þarfagreining frá deildum varðandi innkaup 
8. Önnur mál 

 
  

Fundur settur af formanni og byrjaði hann  á að bjóða  fundarmenn velkomna sérstaklega var 
Gunnlaugur  Jónsson nýr íþrótta-og verkefnastjóri sérstaklega boðinn velkominn.  Fundur 
haldinn í vallarhúsi.  Skrifstofa bauð uppá veitingar.    

 

 

 

1. Yfirlit deilda 
 
-fimleikadeild 
Allt fínt að frétta.  Deildin verið  að skoða að kaup á  dansgólfi,  Kári greip boltann á 
lofti og  tilkynnti að búið væri að samþykkja kaup á því. MSt flokkur að keppa í Svíþjóð.  
Óhapp um síðustu helgi í salnum í stubbafimi, drengur datt á trampólínu og 
olnbogabrotnaði. Vel unnið úr málinu  hjá fimleikadeild.   Nýr framkvæmdarstjóri  
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deildarinnar stendur sig vel. Tryggingamál, hvernig eru iðkendur tryggðir og þjálfarar? 
Allir iðkendur og þeir sem eru launamenn hjá deildinni eru tryggðir en ekki þeir sem 
eru verktakar.   Það þarf að skoða verkferla hjá Gróttu í slysamálum. Þröstur lagði til  
að setja inn að foreldrar staðfesti að barn sé tryggt við skráningu í  íþróttum í Gróttu. 
 
-handknattsleiksdeild 
Rúllar vel hjá mst flokkunum.  Anna spurði um hvort hægt sé  að gera betur í að gefa 
afslátt á æfingagjöldum ef æfingar skarast á milli deilda.  Þarf að vera samræmi innan 
allra deilda félagsins.  Kári og hans fólk skoðar þetta.  Vantar aðgang deildar að 
bankareikningum.  Kári skoðar. 
Iðkendagjöld fá þjálfara afslátt á æfingagjöldum? Verðskrá og afslættir ?  Vísað til 
Ragnars, Braga og Kára  
 
-knattspyrnudeild 
Búið að ráða þjálfara hjá mst kk Ágúst Gylfason var ráðinn., verið er að ráða 
markmannsþjálfara og yfirþjálfara.  Mannvirkjamálin eru númer 1-2-3 nú um stundir.  
KSÍ kemur á morgun 7.nóv í heimsókn og ræðir málin og þá veit knattspyrnudeild hvað 
það er sem þarf að gera fyrir næsta tímabil.  Þurfum a.m.k  250-300 sæta stúku í viðbót.  
Búið að stækka samninginn við Þór styrktarþjálfara, kemur að þjálfun fleiri flokka.  
Kominn læknir hjá mst kk.  Deildin er  að skipuleggja næsta sumar og  er jólablaðið  
komið í undirbúining.  Orri  Steinn Óskarsson til FCK, búið að semja við danina um 
greiðslur við félagaskiptin.  Búið semja við menn fyrir veitingasölu á leikjum næsta 
sumar.  Samstarf Gróttu og KR,  búið að ræða saman en það er að nást saman í 2 og 3. 
flokki, vantar bara herslumunin.  4.flokkur er ekki uppi á borðinu eins og er.  Til mikilla 
bóta fyrir deildina að fá Gunnlaug til starfa á skrifstofunni. 

2. Gunnlaugur Jónsson, íþróttastjóri kynnir sig 
Íþrótta-og verkefnastjóri kynnti sig og sagði í nokkrum orðum frá sér og sínum 
bakgrunni.   
Gunnlaugur sagði frá því að hann væri  búinn að setja af stað vinnu að láta alla 
þjálfara Gróttu hittast og taka myndir af þeim fyrir heimasíðu og skipuleggja jólafund 
með þeim til að hrista hópinn saman. 
 

3. Fjáröflunarnefnd – viðburðir og önnur fjáröflun 
Þarf að kortleggja hvað er í gangi og festa í sessi og finna uppá nýjum fjáöflunum.  
Auglýsingar, kynningaefni, styrktarsjóðir, rekstrarfyrirkomulag Gróttu,  allt þetta þarf 
að skoða.  Deildir tilnefna fulltrúa í nefndina, Ragnar verður fyrir aðalstjórn. 
 

4. Gildavinna aðalstjórnar – skipun nefndar 
Félagið þarf að hafa ákveðin gildi ekki hver deild með sín.  Deildir tilnefna fólk og 
send deildir þau nöfn  á Kára.   
 

5. Heimasíða – endurnýjun og skipan nefndar 
Nefndin  þarf að skoða og hvort það þurfi að breyta einhverju.  Gunnlaugur  sér um 
og mun fá ráð frá  tengiliðum sem deildirnar tilnefna. 
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6. Jólafundur aðalstjórnar – 4. Desember 
Verður haldinn heima hjá Braga  formanni. 
 

7. Þarfagreining frá deildum varðandi innkaup 
Vantar lista frá deildunum hvað vantar.  Fimleikadeild er nýbúin að fara í þessa vinnu.  
Deildir koma með sinn óskalista. 
 

8. Önnur mál 
-búið að ræða við bæinn um næstkomandi tímabil karlaliðs Gróttu í Pepsi Max deild 
rætt um aðstöðuna, aðgengi, rafmagn o.fl.  Aðilar frá KSÍ munu koma og ræða við 
Gróttu um hvað vantar uppá. 
-passa að hafa ekki herrakvöld á sama tíma og tveir leikir hjá handknattleiksdeild 
-Þarf að skoða fjármálakerfið hjá félaginu heildstætt. 
-Vantar yfirsýn yfir verkefnin hjá Gróttu! Kári,Bragi og Kristinn munu skoða. 
- Guðjón spurði um aðkomu fimleikadeildar að viðburðum á vegum Gróttu, hafa ekki 
mikið tekið þátt hingað til.  Aðalstjórn fagnar að fimleikadeild vilji taka þátt í 
viðburðunum. 
-Vínveitingaleyfi í vinnslu. 
 
 
 
 Fundi  slitið kl 19:00 

Áfram Grótta. 


