Fundargerð

Íþróttafélagið Höttur
1. Skipulag fundar
Heiti fundar:
Fundarstjóri:
Fundarritari:

17. fundur aðalstjórnar
Davíð Þór Sigurðarson
Jón Óli Benediktsson

Dagsetning: 12.01. 2012
Staður: Hettan
Tími : 18:00

Þátttakendur:
Davíð Þór Sigurðarson, formaður aðalstjórnar
Hrefna Björnsdóttir, frjálsíþróttadeild
Anna Alexandersdóttir, formaður fimleikadeildar
Árni Ólason, formaður fótboltadeildar
Drífa Dröfn Einarsdóttir, formaður sunddeildar

Jón Óli Benediktsson, aðalstjórn
Kristbjörg Jónasdóttir, aðalstjórn
Þórhallur Harðarson, fulltrúi körfuboltadeildar
Elínborg Valsdóttir, formaður Blakdeildar

Fjarverandi:
Jóney Jónsdóttir, formaður frjálsíþróttadeildar
Magnús Ásmundsson, formaður
körfuboltadeildar

2. Markmið fundar
Markmið fundarins er að fara yfir stöðu komandi verkefna og þeirra sem verið er að vinna að.

3. Fundardagskrá
Fundarefni
Staða lána og yfirdráttaheimilda hjá Fimleikadeild og Körfuboltad.
Aðalfundir 2012 og vinna fyrir þá
Stofnun nýrrar deildar TKD – staða
Félagsgjöld Hattar
Önnur mál

Stjórnandi
umræðu
Davíð
Davíð
Davíð
Davíð
Davíð

Tími (mín)
20
15
15
10
10

4. Helstu umræður
Jóney Jónsdóttir boðaði forföll. Árni Óla mætti við lið 2. Þórhallur fór eftir lið 1.

Fimleikadeild.
Heimildin fer í gang á morgun að hluta ekki víst að þau þurfi að nota hana alla. Launakostnaður upp á
5,6 millj.
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Fjölgun iðkenda á vorönn í fyrsta skipti í sögunni. Vonast eftir því að gatið minnki þess vegna.
Dansgólfið sem keypt var og dýna kostaði 3,6 millur og fimleikadeildin er að fá 2 millur í styrk frá
bænum vegna landsmóts. Stefan að því að nýta yfirdráttarheimildina sem minnst.
Fjáröflunarsýning um helgina og síðan vorsýningin sem vonandi gefur vel af sér.

Körfuboltinn.
Yfirdráttarheimildin og gamalt lán. Staðan er ágæt, tekjur verða hærri en reiknað var með.
Gjöld hafa líka verið lægri en reiknað var með 3,85 milj. útistandandi skuldir. Yfirdráttarheimildin í 1,3
millj. í dag. Eiga von á styrk frá Alcoa.
Telja að áætlanir hafi ekki verið gerðar nógu langt fram í tímann í fortíðinni. Síðustu fjögur ár.
Óheppilegt að skulda smáskuldir hér og þar úti í bæ. Nota yfirdráttinn í að gera upp þær skuldir.
Er unnið markvisst í því að færa bókhaldið í rétt form. Mest af tekjum körfuboltans kemur inn eftir
áramót.
Vinna í að borga niður eldri skuldir. Gengið ágætlega.
Skuld við einstakling úti í bæ. 2 millj.
Yfirdr. 1,5 millj
Smáskuldir ??
Skuld við aðalstjórn. O,5 millj.
Davíð sendir yfirlit til Þórhalls vegna uppgerðra skulda úr fortíðinni, eitthvað uppgert úr fortíðinni t.d
Hertz. Einhverjir óljósir punktar úr fortíðinni.
Aðalfundir deilda.
Þarf að vanda fundarboðun, skipulag og framkvæmd funda. ákveðið set up.
Ársreikningur verður að vera birtur.
Auglýsa verður fundina og gefa mönnum tækifæri á að komast í stjórn eða taka þátt í starfinu.
Verður að halda aðalfund í deildum fyrir lok apríl eða í síðasta lagi fyrir aðalfund stjórnar Hattar.
Hægt að forvinna bókhaldið fyrir uppgjör. Kóða.
Einfallt hjá litlu deildunum, fimleikar og fótboltinn launakostnaður og ýmislegt flóknara.
Reyna að klára deildir í mars og aðalstjórn í fyrstu tveimur vikum í apríl.
Erfitt að skipta út stjórn í lok vetrar t.d. hjá fimleikum, mitt tímabil.
Deildir verða að halda aðalfund annars þarf aðalstjórn að halda hann og hugsanlega aðgerðir í
framhaldi af því.

Felix.
Skila inn iðkendatölum fyrir síðasta ár sem fyrst. Klára það núna. Davíð ætlar að senda þetta inn sem
fyrst. Allir iðkendur.
Ekki þeir sem þurfa borga fyrir hvern iðkenda sem er á leikskólaaldri.
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TKD
Nokkrir foreldrar sem standa að þessu og verður stofnuð í lok … um þrjátíu iðkendur í dag á öllum
aldri. Eru með stuðning frá Ármanni. Gott mál þarna eru iðkendur sem jafnvel ekki finna sig í
hefðbundnum íþróttum.
Badminton hefur verið rekið á kennitölu aðalstjórnar en svo má ekki lengur vera.
Verða að stofna sér kennitölu og félag. Skila ársreikningi og halda aðalfundi.
Davíð vill hafa tennis inni í þessu. Tennis völlur á Villa Park og einnig merktur í íþróttahúsi og net til.
Mun ekki hafa áhrif á úthlutun fjármuna til barnastarfs ef ekkert barnastarf verður á vegum þessarar
deildar.
Spurning hvort ætti að stofna sjálfsvarnardeild TKD, júdó og fl. Skoða hvernig þetta er hjá öðrum
félögum. Davíð tekur að sér að skoða það.

Félagsgjöld
Takmarkið hjá formanninum var 500 manns, 306 manns sem greiddu gjöldin. Bankinn gerði mistök
með því að hafa ekki kröfu sem val frá byrjun. Því breytt síðar.
Skoða að senda út félagsgjöldin út fyrr á árinu. Ganga eftir því að allir félagsmenn í deildum borgi á
aðalfundi deilda. Allar deildir hafa aðgang að LB og geta sent út kröfur/rukkanir.

Önnur mál.
Elínborg hefur lent í vandræðum með að setja inn greinar á heimasíðu Hattar. Á ekki að vera
vandamál.
Davíð býðst til að setja inn upplýsingar fyrir deildir, ekki fréttir og þ.h.
Lotto tekjur verður ekki útdeild á þau félög innan UIA sem ekki mæta á aðalfund UIA
Rætt um styrktarsjóð og farið yfir virkni hans innan Hattar.
Rætt var um fyrirkomulag hjá börnum sem æfa hjá Hetti en keppa undir nafni annars félags.
Framlag til deilda er 70% hærra á milli árana 2011 og 2012.
Unnið er að samningi við fyrirtæki vegna styrks fyrir heildarfélagið. Verið er að reyna ljúka þeim
samningi svo hægt verði að kynna hann fyrir deildum. Á eftir að ákveða skiptingu samnings á milli
deilda.

5. Helstu ákvarðanir/niðurstöður
Allar deildir skulu halda sína aðalfundi fyrir mars lok og allir verða þeir auglýstir samkvæmt lögum
félagsins.

6. Aðgerðalisti
Hver
Hvað
Stofnun nýrra deilda

Davíð
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Fundi slitið Kl. 19:30

Davíð Þór Sigurðarson
Jón Óli Benediktsson
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