15. fundur aðalstjórnar Aftureldingar 11. jan. 2012
Fundur settur kl. 17:15
Mætt: Sævar Kristinsson, Anna Sigríður Guðnadóttir, Ásmundur Pálsson, Guðjón Helgason, Hekla Klemenzdóttir , Helga
Jóhannesdóttir og Kristín Reynisdóttir.
Jóhann Már Helgason framkvæmdastjóri sat fundinn.
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Aðstöðumál
Staðan í fjárhagsmálum félagsins og möguleg fundarhöld með deildum vegna fjármála þeirra
Minningarsjóður Guðfinnu og Ágústínu
Afrekssjóður Aftureldingar og Mosfellsbæjar
Aðalfundur 2012 - ákvörðun tímasetningar og verkefni aðalstjórnar fram að því
Þorrablót Aftureldingar
Reglur um fjáraflanir deilda (Frestað)
Verkferlar vegna greiðslu reikninga (Frestað)
Samningur við Errea (Frestað)
Önnur mál

1. Aðstöðumál. Formaður upplýsti aðalstjórn um að bæjaryfirvöld væru að skoða fleiri valkosti en Reykjalund í
húsnæðismálum félagsins. Vonir standa til þess að niðurstaða fáist innan tveggja vikna.
2. Fjárhagsmál. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna . Staðan hefur lítið breyst frá yfirferð Sigurjóns og Vilborgar á fundi
aðalstjórnar í desember. Enn eru nokkrir ógreiddir reikningar og dráttarvextir sem þarf að semja um en fjármálin eru öll að
skýrast og komast í farveg. Umræða varð um Nóra og upplýsti framkvæmdastóri að forsvarsmenn Nóra muni halda fund
með öllum formönnum og gjaldkerum deilda þar sem farið verði yfir kerfið og markviss innleiðing þess hafin. Helga gjaldkeri
leggur til að fundað verði með hverri deild fyrir sig þegar staðan um áramót liggur fyrir og allar verklagsreglur eru komnar á
hreint. Verklagsreglurnar verða kynntar á fundunum.. Ákveðið að þessir fundir verði haldnir fyrir miðjan febrúar.
3. Minningarsjóður. Erindi hafði borist vegna úthlutunar úr Minningarsjóður Guðfinnu Júlíusdóttur og Ágústínu Jónsdóttur.
Rætt að Minningarsjóðurinn sé ekki á forræði aðalstjórnar Aftureldingar heldur er sérstök stjórn yfir sjóðnum sem úthlutar
styrkjum. Einn af 3 stjórnarmönnum er þó skipaður af aðalstjórn. Formanni falið að kalla eftir að stjórn sjóðsins fundi og taki
fyrir þær umsóknir sem liggja kunna fyrir. Bent er á að upplýsingar um sjóðinn og umsóknareyðublað eru á vef
Aftureldingar.
4. Afrekssjóður. Formaður upplýsti að gert hafi verið ráð fyrir fjármunum í Afrekssjóðinn. Ákveðið að formaður kanni nánar
með stöðu sjóðsins og upplýsi aðalstjórn.
5. Aðalfundur. Aðalfundur Aftureldingar 2012 verður haldinn 29. mars kl. 18-20. Framkvæmdastóra falið að panta
Listasalinn. Rætt var um þau verkefni sem aðalstjórn þarf að ljúka fyrir fundinn. Meðal annars eru það: Verklag og
vinnuferlar í bókhaldi og fjármálum, samningar við bæinn fyrir 2012 , endurskoðaðar siðareglur, endurskoðuð lög félagsins,
finna leið til að ráða íþróttafulltrúa.
6. Þorrablót Aftureldingar. Aðalstjórn býður formönnum deilda og starfsmönnum aðalstjórnar á Þorrablót eins og hefðin
býður.
Öðrum dagskrárliðum frestað.
7. Önnur mál Rætt um Íþróttaakademíu FMos og samstarfsfleti milli skólans og félagsins. Formaður mun setja sig í samband
við skólameistara skólans.
Fundi slitið kl 19:30. Næsti fundur miðvikudag 18. janúar kl. 17:15
Fundargerð ritaði Anna Sigríður Guðnadóttir
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