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 Fundargerð aðalstjórnar 

Íþróttafélagsins Gróttu 

12.02.2020   
Mættir:  
Bragi Björnsson –formaður      Kristinn Þorvaldsson meðstjórnandi 

Þröstur Þór Guðmundsson varaf boðaði forf   Guðjón Rúnarsson -fimleikadeild    

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri      Anna Björg Erlingsdóttir boðaði forföll – handkn 

Hreinn Októ Karlsson – ritari        Birgir Tjörvi Pétursson – knattspyrnudeild 

Kári Garðarsson  - Framkvæmdastjóri     Kristín Finnbogadóttir  – Fjármálastjóri 

Gunnlaugur Jónsson Íþrótta-og verkefnastjóri 

 
  

Fundur settur af formanni og byrjaði hann  á að bjóða  fundarmenn velkomna og gleðilegt 
nýtt ár.  Fundur haldinn í vallarhúsi.  Skrifstofa bauð uppá veitingar.    

 

 

Dagskrá: 

1. Heimasíðan 
2. Lög félagsins – tillaga að breytingum 
3. Breytingar á reglum um ferðakostnað 
4. Aðalfundir 2020 
5. Yfirlit deilda 
6. Önnur mál 

 

1. Heimasíðan 
Gunnlaugur sagði frá því að haldinn hefði verið einn fundur og að Inga Kristjánsdóttir 
sé að hanna nýja heimsíðu Gróttu.  Búið að senda á deildir hvort og hvað vantar á 
heimasíðuna og munu deildirnar skila því inn til Gunnlaugs.  Format verður þannig að 
margir geti sett inná síðuna.  Verður vonandi til fyrir páska.  Hafa samræmi á milli 
deildanna á síðunni.  Verður sett inn söluvefsíða á síðuna.  Þarf að ræða við Borgun.  
Lénið  Grotta.is er laust fyrir auglýsingaspjald.   
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2. Lög félagsins - tillaga að breytingum 
Þröstur skoðaði lög félagsins. Ekki samræmi á milli laga sem eru á heimasíðu og lög 
sem fólk nálgast annarsstaðar. Taka þarf lögin í allherjar endurskoðun. Tillaga að nýjum 
lagabálki. Þarf að skoða skipulag deildanna. Tillaga að Bragi, Kári og Þröstur munu 
skoða lögin og koma með tillögur  að breytingum á næsta fund.  Samþykkt. 

3. Breytingar á reglum um ferðakostnað 
15%  hækkun á kostnaði iðkenda.  Hefur ekki hækkað í 9 ár.  Samþykkt. 

 
4. Aðalfundir 2020 

Á að fara fram fyrir 30 apríl ár hvert.  Umræður um hvenær á að hafa fundinn fyrir 
eða eftir páskar.  2.apríl var nefndur og samþykkt. 
Þarf að samræma skýrslur(format) sem koma frá deildunum fyrir fundina.  Skrifstofa 
skoðar, Kári skoðar og mun koma með tillögur. 
Aðalfundur, allar deildir  saman á einum fundi, var haldið með þessum hætti á síðasta 
ári og verður hafður sami háttur á eða svipaður í ár. 
 

5. Yfirlit deilda     
-fimleikadeild 
Mót ofhetjumót var haldið það komu  250 krakkar úr 6 félögum  og 700 manns að 
horfa.  Gekk vel í heildina þó hefðu komið upp smá hnökrar.  Deildin gengur vel 650-
660 iðkendur.  Þjálfari ársins  hjá FSÍ Sessselja Hennele Jarvele.  Húsið fúkeraði vel á 
mótinu.  Anddyrið skapar möguleika á að vera með aðstöðu fyrir foreldra og aðra gesti. 
 
-handknattsleiksdeild 
Enginn fulltrúi mætti 
 
-knattspyrnudeild 
Framkvæmdir í vinnslu á vellinum, Gunnlaugur Jóns  og Halldór Eyjólfs sjá um að halda 
utanum verkefnið fyrir  hönd Gróttu.  Bærinn sér um fjármögnum, Ásgerður sér um 
þetta sjálf fyrir hönd bæjarins.  Búið að panta sæti 3x75 sæti.  Gámaaðstaða verður 
sett upp á milli varamannaskýlanna fyrir sjónvarpsupptökuvélar.  Stalla  á brekkuna 
fyrir stæði.  Gulli talaði við skólann um aðstöðu til veitingasölu.  Skoða þarf hvort 
aðalstjórn kaupi tjöld undir veitingasölu sem hægt verður í framtíðinni að nota við 
önnur tækifæri.  Girða á svæðið í kringum völlinn.  Gengið á völlinn verður átak sem 
deildin  verður með  næsta sumar, allir Seltirningar ganga á völlinn!   
Allt í ágætis farvegi hjá deildinni. 
Andlitsupplyftingar er þörf  á  vallarhúsinu ósk um að setja   plaköt  og myndir  á veggi.  
Knattspyrnudeild komin með tilboð  frá fyrirtæki og óskar deildin eftir fjárveitingu  frá 
aðalstjórn til þess.  Verður skoðað 
Búið að gera upp fjárhagsárið.  Smá tap á mst flokkum en yngri flokkar skila hagnaði.   
Kjörnir fulltrúar aðalstjórnar munu skoða hvort eigi að að fella niður skuld 
knattspyrnudeildar við aðalstjórn með hliðsjón við aðrar deildir.  
Formaður knattspyrnudeildar hefur áhyggjur af starfinu fjárhagslega á næsta ári 
verður krefjandi og erfitt. 
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Aðalstjórn mun styðja deildina ef þess verður  óskað. 
Mikil ánægja með Chris yfirþjálfara. 

 
6. Önnur mál 

 
-fjármálanefnd ekki búin að gera neitt en  er samt búin að hittast og ræða málin. 
-gildanefnd, úbs  enn minna gerst þar.  Knattspyrnustjórn of upptekin til að taka þátt, 
ef einhverf einstaklingur finnst þá endilega skipa hann.  Guðjón fimleikadeild vildi 
bara vita hvar málið væri statt.  Verður haldið á fram og knattspyrnustjórn mun reyna 
að finna einhvern.   
-viðræður við bæinn um samstarfsamninginn voru stuttar og ekki neinn niðurskurður 
framundan á fjármagni til Gróttu, Kára þökkuð góð störf í því máli. 
- það verður bætt við spurningum í  Capacent könnunina í vor um hvað á að gera við 
anddyrið í íþróttamiðstöðunni 
-athuga með  hvort einhver þekki  arkitekt  sem sé til að skoða hvað hægt er að gera 
við anddyrið í íþróttamiðstöðinnni. 
- Guðjón spurði um aðstöðu fyrir gögn hjá félaginu, hefur Grótta verið með einhvern 
miðlægan stað sem fundargerðir og fleira verði geymt, ský?Skrifstofa  skoðar. 
 
 
 Fundi  slitið kl 19:11 

Áfram Grótta. 


