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Fundargerð aðalstjórnar 

Íþróttafélagsins Gróttu 

14.08.2019   
Mættir:  
Bragi Björnsson –formaður      Kristinn Þorvaldsson meðst  boðaði forföll 

Þröstur Þór Guðmundsson varaformaður   Guðjón Rúnarsson -fimleikadeild    

Ragnar Rafnsson – gjaldkeri      Anna Björg Erlingsdóttir – handknattleiksdeild 

Hreinn Októ Karlsson – ritari        Birgir Tjörvi Pétursson – knattspyrnudeild 

Kári Garðarsson  - Íþróttastjóri        Kristín Finnbogadóttir – framkvæmdastjóri Gróttu  

Dagskrá: 

1. Yfirlit deilda 
2. Ósk um hækkun iðkendagjalda handknattleiksdeildar 
3. Formaður kynnir hugmyndir að nýjum starfslýsingum 
4. Sportabler/Sideline 
5. Búningsaðstaða á knattspyrnuvelli 
6. Beiðni formanns að stjórnarmenn komi að endurskoðun og staðfærslu á efni frá 

Breiðablik/HK fyrir Gróttu 
7. Önnur mál 

  
  

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

 

 

 

1. Yfirlit deilda 
 
-fimleikadeild 
Leikjanámskeið í allt sumar. Vetrarstarf að byrja. Vala Th að byrja sem 
framkvæmdastjóri deildarinnar.  Vantar nokkra þjálfara til að allt sé klárt fyrir veturinn.  
Góð skráning í deildina fyrir veturinn.   
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-handknattsleiksdeild 
Handboltaskóli gengur vel.  Fjáröflun um síðustu helgi á Ed Sheeran tónleikum hjá 
deildinni sem skilaði ágætis pening inn.  Búið er að ráða þjálfara á alla flokka nema einn 
flokk unnið er að því. Það á enn eftir að ráða yfirþjálfara og verrefnastjóra hjá 
handknattleiksdeild. Verkefni að halda stemmingu á leikjum í vetur.  Deildin hefur 
sankað að sér  tvennum í vetur, þ.e.a.s leikjum hjá bæði karla- og kvennaliði á 
föstudagskvöldum. 
 
-knattspyrnudeild 
Mst kk  hvernig verður næsta tímabil?   high season  deildin rúllar ágætlega.  Námskeið 
búin og gengu vel. Góðar tekjur.  Þjálfarakapall að byrja, munu halda flestum 
þjálfurum.  Of fáir núna. Þjálfarastarfið  er allt árið.  
 

2.  Ósk um hækkun iðkendagjalda handknattleiksdeildar 
7 % hækkun samþykkt.  Fjölgun æfinga.  Verður hækkað væntanlega líka í 
knattspyrnudeild og líka kannski 5 % hækkun hjá fimleikadeild á næstunni. 
 

3. Formaður kynnir hugmyndir að nýjum starfslýsingum 
Það þarf að styrkja skrifstofuna of mikið að gera hjá þeim.  Það þarf að ráða inn 
íþróttastjóra og breyta um leið  starflýsingum og  gera Kára að framkvst og Gittu að 
fjármálastjóra.  Íþróttastjórinn myndi styrkja allt starf innan félagsins. Bragi leggur til 
hvort ekki eigi að ráða strax.  Birgir lýsti  áhyggjum á framtíðinni vegna 
fjármagnsleysis Seltjarnarnesbæjar hvort það væri betra að spara peninginn og nota í 
deildirnar.  Góð fjárfesting að ráða starfsmann til reynslu.  Kári og Gitta væru til í að 
fá einn starfsmann í viðbót.  Formenn deilda fara með  málið til sinna stjórna og ræða 
það þar og koma með sín sjónarmið á næstu 2 vikum. 
 

4. Sportabler/sideline 
Sportabler vilja fara að rukka fyrir hvern þátttakenda 300 kr.  Sideline að koma með 
samskonar kerfi og það verður ódýrara á hvern þátttakenda.  Sideline gerði 
knattspyrnudeild tilboð.   
Þetta eru samningar til 3 ára.   
Kári og Gitta munu funda með Sportabler í næstu viku og mun ákvörðum tekin eftir 
þann fund. 
 

5. Búningsaðstaða á knattspyrnuvelli 
SPRUNGIN!  Iðkendafjöldi tvöfaldast síðan húsið var byggt.  Þarf að setja upp 
bráðabirgðaaðstöðu fá tvo gáma.  Fundur með bæjarfulltrúum og þeir sögðu að engir 
peningar væru til.  Gámur útá velli sem er geymslugámur verður tekinn og fenginn 
búningagámur í staðinn og bærinn mun finna pláss fyrir  auglýsingaskiltin á veturna.  
Knattspyrnudeild þarfagreinir og mun koma með tillögur til úrbóta til  
Seltjarnarnesbæjar fyrir áramót.   
 



Íþróttafélagið Grótta    
Kt.700371-0779   

Íþróttafélagið Grótta | Suðurströnd 8 
170 Seltjarnarnes 

 

 

6. Beiðni formanns að stjórnarmenn komi að endurskoðun og staðfærslu á efni frá 
Breiðablik/HK fyrir Gróttu 
Þarf að fara í gegnum handbækurnar frá félögunum og aðlaga að Gróttu.  Þarf að 
finna fólk í þetta.  Þröstur mun skoða og reyna að finna fólk og klára á einum mánuði. 
 

7. Önnur mál 
-skoða hvort að það sé grundvöllur fyrir októberfest, er markaðurinn mettaður?  Færa 
kvennakvöld á vorönn?  Skoða momentin.  Lagt fyrir fundinn hvort að það sé 
grundvöllur fyrir októberfest.  Deildir skoða saman.  Deildaformenn bera undir sínar 
stjórnir og koma með hugmyndir. 
-ætti aðalstjórn að eiga partýtjald? 
-vínveitingaleyfi er dýrt, af hverju sækjum við ekki  um það? skoða forsendur Kári mun 
fara í málið. 
-Sportbar er það góð hugmynd? Gott að hafa stað fyrir börnin og unglingana að koma 
saman og horfa á leiki í Gróttuhúsi hugmynd rædd en engin ákvörðin tekin 
 

 
 
  
 Fundi  slitið kl 19:00 

Áfram Grótta. 


