12. fundur í aðalstjórn Aftureldingar miðvikudaginn 2. mars 2016

Haldinn á skrifstofu Aftureldingar að Varmá kl. 18:15
Mætt: Mætt: Dagný Kristinsdóttir (DK), Geirarður Long (GL), Birna Kristín Jónsdóttir (BKJ), Anna

Sigurðardóttir (AS), Ólafur Thoroddsen (ÓTh) Eymundur Sigurðsson (ES) og Einar Grétarsson (EG).
Auk þess sat Indriði framkvæmdastjóri fundinn. Elín Hekla starfsmaður á skrifstofu sat fund á meðan fyrsti liður
dagskrár var ræddur.

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna

1. Nóramál.
Elín Hekla starfsmaður á skrifstofu kynnti úttekt sína á innheimtukerfi félagsins sem hún vann í
febrúar. Fram kom hjá henni:
 Fólk spyr - Hvernig byrjar ferlið? Þarf að búa til svar.
 Fundaði með Sigurði Rúnari, sem hefur mikla þekkingu á kerfinu. Spurður að því hvað væri
neikvætt svaraði hann:
o Ekkert því til fyrirstöðu að taka þetta alfarið upp.
o Hægt að leita til hans með leiðbeiningar.
o Haldinn verður sameiginlegur fundur 10. mars með öllum gjaldkerum.
 Hekla hefur farið á þrjú námskeið í Nóra kerfisstjórnun.
 Persónuvernd mikilvæg.
 Hversu þjónustumiðað vill félagið vera?
o Haukar með mikla þjónustu – fundað með Bryndísi sem sér um þetta þar.
o Fundar með nórastjóra Fjölnis á morgun en Fjölnir hefur notað forritið lengst allra.
o Sum félög gera mjög lítið (bara „innri“ vinnu).
 1457 iðkendur Aftureldingar greiddu iðgjöld árið 2015.
 Tölfræðiupplýsingar úr kerfinu væri hægt að nýta mun meira en gert er til dæmis í
samræðum/samningum við sveitarfélagið.

2. N1 - styrkjamál.
Samningur rennur út 30. apríl. N1 hefur ekki áhuga á frekari samstarfi og hefur sagt upp samningi
sínum við félagið.

3. Aðalfundur félagsins, staðsetning, dagskrá og annar undirbúningur.
Auglýsing þarf að fara út í næstu viku.
IJ er tilbúinn með auglýsingu og sal til leigu.
Anna og Eymundur gefa ekki kost á sér áfram í aðalstjórn.
Kalla eftir tilnefningum til heiðursmerkja. Geirardur stýrir þessu.
Skoða þarf nokkrar greinar í lögum félagsins og gera þær skýrari. Dagný og Eymundur taka þá
vinnu að sér.

4. Önnur mál.
o

o

o

Dósasöfnun – erindi frá sunddeild.
Ákveðið að bjóða yngri deildum (BUR) í handboltanum taka þessa fjáröflun með sunddeildinni,
ef þau vilja.
Hreinsunarátak Mosfellsbæjar 15. - 17. apríl.
Búið að svara sveitarfélaginu jákvætt. Verið er að skipuleggja þetta í áhaldahúsinu. Félagið
útvegar mannskap í átakið.
Búningamál. Búningar sem börnin eiga að vera í eru alltof sjaldan til í Intersport. Samstarfið
milli Erea og Intersport greinilega ekki nógu gott og Errea á ekki nógu mikið til á lager að því er
virðist. Þetta er eitthvað sem þarf að fá lagað. Fundur með Ómari hjá Errea klukkan 13.00 á
morgun. IJ mun taka þetta mál upp á þeim fundi.

Fundi slitið kl. 20.30
Eymundur Sigurðsson.
(sign).

