11. fundur í aðalstjórn Aftureldingar miðvikudaginn 22.
mars 2017
Mætt: Dagný Kristinsdóttir, Birna Kristín Jónsdóttir, Ólafur Thoroddsen,
Geirarður Long, Anna Fríða
Kristrún Kristjánsdóttir og Einar Grétarsson boðuðu forföll.

1. Heiðursviðurkenningar
Geirarður fór yfir þær tilnefningar sem hafa borist.
Brons
Silfur
Gull
2. Fjárhagsáætlun aðalstjórnar
Rekstrarreikningur kynntur, drög, óyfirfarinn.
Drög að fjárhagsáætlun aðalstjórnar fyrir árið 2017
Samþykkt.
3. Lokaundirbúningur aðalfundar
Tillögur að fundarstjóra, annað klárt.
4. Endurskoðun reikninga deilda
Birna kynnir niðurstöður úr endurskoðun reikninga deilda.
- Mikið af greiðslubeiðnum sem eru ófullnægjandi. Reikningar eða
nótur verða að fylgja með. Rætt á aðalfundi, breytt vinnufyrirkomulag.
- Farið yfir stöðu nokkurra deilda út frá endurskoðun reikninga. Birna
boðar til sín aðila úr þeim deildum sem um ræðir.
- Samræma vinnubrögð á milli deilda, sumar deildir gefa afslátt til
stjórnarmanna en aðrar ekki. Ræða á aðalfundi og taka á
formannafundi.
5. Breytingar á skrifstofu
Ester lét af störfum 20.mars síðastliðinn.
Jón Júlíus leggur fram drög að auglýsingu um stöðu íþróttafulltrúa
Aftureldingar.
Samþykkt.
6. Mosöld
Jón Júlíus gefur stutta skýrslu um það hvernig undirbúningur gengur en
mótið er með þeim stærstu, ef ekki það stærsta sem hefur verið haldið í
bænum í mörg ár.

7. Stefnumótun félagsins
Þjóðfundur Aftureldingar verður haldinn 6.maí.
Áður þurfa Manhattan menn að hitta aðalstjórn og fleiri úr félaginu.
Önnur mál
- slys á sundæfingu.
Farið yfir verkferla, hvað má bæta.
- Trúnaðarmál
Beint til Erindis.
- UMSK
Býður framkv.stj. til Álaborgar í Danmörku í júní til að fylgjast með
Landsmóti Dana.
- Auglýsingar í skólana.
Ábendingar þess efnis að íþróttafélag í Reykjavík hafi fengið að kynna
starf sitt innan grunnskóla Mosfellsbæjar hafa borist aðalstjórn.
Þykir skjóta skökku við þar sem engin íþrótta og tómstundafélög í
Mosfellsbæ fá að kynna sitt starf innan veggja skólanna. Rætt.
Aðalstjórn fagnar stefnubreytingu bæjaryfirvalda og hlakkar til að
þróa vettvang kynninga íþrótta og tómstundafélaga í Mosfellsbæ.
Fundi slitið 20:00
Dagný Kristinsdóttir
sign

