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Fundargerð aðalstjórnar 

Íþróttafélagsins Gróttu 

08.05.2019   
Mættir:  
Bragi Björnsson –formaður      Kristinn Þorvaldsson meðst   

Þröstur Þór Guðmundsson varaformaður   Guðjón Rúnarsson-fimleikadeild   boðaði forföll 

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri     Anna Björg Erlingsdóttir – handknattleiksdeild 

Hreinn Októ Karlsson – ritari       Birgir Tjörvi Pétursson – knattspyrnudeild 

Kári Garðarsson  - Íþróttastjóri       Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdarstjóri Gróttu  

Dagskrá: 

1. Yfirlit deilda 
2. Aðgerðaráætlun gegn ofbeldi kynnt og lögð fram til samþykktar 
3. Stefnumótun kynnt og samþykkt-frekari kynning ákveðin 
4. Fyrirkomulag funda- vikudagur-tímasetning-tímalengd 
5. Önnur mál 

  
  

Fundur haldinn í hátíðarsal Gróttu  Fundur settur af formanni og byrjaði hann  á að bjóða  
fundarmenn velkomna.   Spennandi tímar framundan. Nýir formenn deilda Birgir Tjörvi og 
Anna Björg boðin velkomin.  Rúllaður hringur þar sem allir aðalstjórnarmeðlimir kynntu sig. 

 

 
1. Yfirlit deilda 

-Fimleikadeild  
Enginn fulltrúi mætti 
 
-Handknattsleiksdeild 
4.flokkur kvk hefur staðið sig mjög vel undanfarin ár og unnið flest sem hægt er að 
vinna í þeirra aldursflokki.   Báðir mst flokkarnir spila í grill deildinni á næstu leiktíð.  
Sameining við KR í yngri flokkum rædd.  Mikill áhugi hjá KR.  Þarf að vinna hratt og 
örugglega.  Skynsamlega þarf að halda á spöðunum. 
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-Knattspyrnudeild 
Allt á yfirsnúningi  hjá deildinni, mikið álag í gangi núna.  Fyrsti heimleikur nk föstudag 
hjá mst kk við Þrótt Rvk.  Upphitunarviðburður verður  í Való fyrir leik.  Mikil fjáröflun 
í gangi hjá deildinni.   3 ráð eru  í gangi hjá  deildinni, mst kk ráð , mst kvk  ráð og barna 
og unglingaráð, hittast  einu sinni í mánuði og ræða málin.  Hrikalega erfitt að ráða 
starfsfólk  í knattspyrnuskólann mjög  margir sem sóttu um. 
 
-Aðalstjórn 
ÍSÍ þing haldið um síðustu helgi.  Bragi og Kári voru fulltrúar Gróttu þar.  Bragi sagði frá 
nokkrum þáttum sem ræddir voru á þinginu. 
-  Samþykkt að endurskoða iðkenda, skráninga og greiðslukerfi hjá aðildarfélögum. 
-Gegn ofbeldi mikið talað um það íþróttahreyfingin þurfi  að taka sig á í þeim málum. 
-Íþróttastefna frá Menntamálaráðherra kynnt á þinginu. 
-Mikið rætt um rafíþróttir ÍSÍ, vilja ekki kalla þetta rafíþróttir heldur rafleiki.  Á ekki 
heim undir ÍSÍ. 
 

2.  Aðgerðaráætlun gegn ofbeldi  kynnt og lögð fram til samþykktar 
Kári  íþróttastjóri kynnti.  Utanaðkomandi aðilar unnu áætlunina í samráði við Gróttu.  
Sent var á  allar deildir og gerðar athugasemdir og áætlunin löguð.  Fagráð  verður 
skipað af aðalstjórn, einn óháður aðili verður að vera í fagráðinu.   
Lagt fyrir fundinn og gefinn frestur fram á næsta sunnudagskvöld 12.maí til að koma 
með athugasemdir, ef engar athugasemdir koma til Kára telst aðgerðaráætlunin 
samþykkt. 
   

3. Stefnumótun kynnt og samþykkt -  frekari kynning og samþykkt 
Sama fyrirkomulag og í aðgerðaáætlunar tillögu.  Aðalstjórn  hefur frest til næsta 
sunnudags 12.maí til að gera athugasemdir ef engar athugasemdir koma þá 
samþykkt. 
Hafa online kynningu og gera hana áhugaverða. 
 

4. Fyrirkomulag funda – vikudagur – tímasetning - tímalengd 
Fundir hafa verið haldnir fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði.  Formaður spurði  hvort 
hægt væri að hafa fundi fyrir kvöldmat.  Mælt með miðvikudögum kl 17:30-19:00. 
Samþykkt 
 

5. Önnur mál 
-skoða þarf að setja ný lög Gróttu á heimasíðuna 
-þarf herja á bæinn um endurskoðun samstarfssamnings, hjóla í þetta. 
-sameiginlegt námskeið með öllum þjálfurum allra deilda  í haust, þarf að vera til að 
samræma allar reglur um, umgengni, skyndihjálp, einelti, skráningar ofl. 
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Fundi slitið kl 19:07 

Áfram Grótta. 


