Fundargerð

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

21. fundur aðalstjórnar
Davíð Þór Sigurðarson
Jón Óli Benediktsson

Dagsetning: 27.02. 2013
Staður: Hettan
Tími : 17:00

Þátttakendur:
Davíð Þór Sigurðarson, formaður aðalstjórnar
Guðný Margrét Hjaltadóttir, körfuboltadeild
Anna Alexandersdóttir, formaður fimleikadeildar
Árni Ólason, formaður fótboltadeildar
Hjálmar Elíesersson, formaður Taekwondo

Ágúst Margeirsson, formaður sunddeildar
Jón Óli Benediktsson, aðalstjórn
Lovísa Hreinsdóttir, formaður Blakdeildar

Fjarverandi:
Kristbjörg Jónasdóttir, aðalstjórn
Svanhvít Antonsdóttir, formaður
frjálsíþróttadeildar

Michal Janicek, formaður Tennis og
badmintondeildar
Magnús Ásmundsson, formaður
körfuboltadeildar

2. Markmið fundar
Taka fyrir mál er varðar Blátt áfram námskeið, Felix skil og aðalfundi deilda.

3. Fundardagskrá
Fundarefni

Stjórnandi
umræðu
Davíð
Anna

Nokkur málefni
Fyrirspurn frá fimleikadeild

Blaðsíða 1 af 3

Tími (mín)
50
10

Fundargerð

Íþróttafélagið Höttur
4. Helstu umræður
Handklæði
Umræða um þau, verð og hugmynd um að láta saumastofu Höllu gera tilboð.
Eitt stk handklæði kostar 1300 kr án merkingar og merking 450 kr. Ekki álitlegt fjáröflunarverkefni.
Lyklar af Hettunni
Afhendir þeim sem mættu á fund. Til að skrá yfir alla ábyrgðamenn.
Blátt áfram erindi
Námskeið til verndar barna. Þrír til þrír og hálfur klkkutíma að lengd. Námskeiðsgjald kr. 5000 á
mann. Kr. 4000 ef við náum 20 manns. Aldurstakmark 18 ár. Verður hér í vikunni 18 - 21 mars.
Anna A ætlar að tékka á því hvort það er einhver lámarkskrafa um þáttakendafjölda og fá frekari
upplýsingar um námskeiðið og hvenær hægt verður að halda það.
Formenn deilda þurfa að taka ákvörðun um það hverja á að senda á námskeið og hvort.
Stefnum að því að halda þetta námskeið , formenn kanna fjölda sem þau senda en stefnt að því að
senda sem flesta.
Nori kerfið
Á að vera mjög sniðugt kerfi til að halda utan um iðkendur, skráningar, gjöld, mætingarskráningu,
netfangalista og tengingu við Felix.
Stofnkostnaður um 60 þús og síðan einhver rekstrarkostnaður sem er ekki há upphæð. 9.800 kr á
mán án vsk.
Viljum við fá kynningu á kerfinu. Bjóða upp á netkynnigu eða að við komum í bæinn. Davíð kannar
þetta betur og umsagnir frá öðrum félögum sem eru að nota kerfið.
Kerfið er hugsað bæði fyrir þjálfara og iðkendur.
Fyrirspurn frá Fimleikadeild
Anna Alexanders kom með fyrirspurn til aðalstjórna í sambandi við Bravó styrki. Einhverjir starfsmenn
Alcoa hafa sótt um styrki og vilja að styrkupphæðin fari sem greiðsla upp í ferðakostnað barna
umsækjanda.
Skilningur félagsins er að þessir styrkir eigi heima í félögunum en ekki eyrnamerktir hverjum iðkenda.
Bókun aðalstjórnar.
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Aðalstjórn vill bóka það það svokallaðir Bravó styrkir frá Alcoa eru styrkir sem er úthlutað til félaga
eða deilda þar sem umsækjandi sannanlega hefur lagt fram ólaunaða vinnu í amk 50 klst á ári þágu
viðkomandi félags og er því ekki styrkur sem sótt er um og ánafnaður einhverjum ákveðnum iðkenda.
Flugfélagssamningur
Tillaga framkvæmdastjórnar um skiptingu samnings samþykkt á milli stærstu meistaraflokka
félagsins. Farið var yfir kostnaðartölur þeirra er varðar Flugfélag Íslands. Anna benti á að kostnaður
fimleika væri misjafn á milli ára og eins voru aðrar deildir að nýta önnur fargjöld en ÍSÍ við sýnar
ferðir.
Samþykkt að skoða þetta á hverju ári.
Felix og aðalfundir
Skila þarf listum með nafni og kennitölu. Skilafrestur er til 15 apríl. Allir sem hafa greitt iðkendagjóld á
árinu 2012 6 – 16 ára.
Deildir hvattar til að halda aðalfundi deilda sem fyrst og skulu þeir haldnir hér í Hettunni. Aðalfundur
Hattar verður haldin fyrir lok apríl og þá verða allar deildir að vera búnar að halda fund.

5. Helstu ákvarðanir/niðurstöður
Tillaga framkvæmdastjórnar um skiptingu samnings samþykkt.

6. Aðgerðalisti
Hver
Hvað
Skoða frekar Nori kerfið og fá kynningu

Davíð

Fundi slitið Kl. 18:10
Jón Óli Benediktsson
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