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Fimleikadeildin fagnar
Starf ársins
Ári" 2011 einkenndist af baráttu stjórnar fyrir a"stö"u fyrir 
fimleikabörnin.  A" frumkvæ"i Fimleikadeildar var fari" í a" 
sko"a tómar skemmur í bæjarfélaginu sem komi" gætu til 
greina sem framtí"arfimleikahús. A" mati stjórnar 
Fimleikadeildar kom Sigurplasthúsi" best út en stjórn 
Aftureldingar vildi frekar a" liti" væri á hús a" Reykjalundi 
#ar sem #á væri mögulegt  a" koma á samstarfi vi" 
Reykjalund. 

Bæjarstjórn og embættismenn bæjarins tóku máli" föstum 
tökum í lok árs og komu #ví á fjárhagsáætlun bæjarins. 

Verkefni" tók breytingum í kringum jólin me" #ví a" 
embættismenn bæjarins s!ndu fram á a" hagkvæmara 
væri a" byggja n!tt í#róttahús a" Varmá #ar sem samn!tt 
yr"i önnur a"sta"a. Einnig yr"u önnur vandamál hjá 
Aftureldingu hva" var"ar a"stö"u fyrir a"rar deildir leyst í 
lei"inni. Framkvæmdin geti hafist strax og fimleikabörn 
væru farin a" n!ta a"stö"una #egar nálgast fer jólin. $etta 
er miki" tilhlökkunarefni og hér er #ví lang#rá"um draum 
ná". 

Nú #urfa foreldrar í deildinni a" bretta upp ermar og 
a"sto"a vi" fjáröflun #annig a" mögulegt ver"i a" kaupa 
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#au vi"bótaráhöld sem nau"synleg eru deildinni til fram-
tí"ar. 

I!kendur
I"kendur voru mestallt  ári" í  kringum 150 eins og veri" hefur 
eftir a" snarfækka"i  í hópnum fyrir nokkrum árum sökum 
a"stö"uleysis og Í#róttafjörs. Líkur eru á a" #a" breytist 
me" bættri a"stö"u.

Tekjur og gjöld

Tekjur deildarinnar samanstanda af æfingagjöldum, styrk 
frá Mosfellsbæ, fyrirmyndarfélagsstyrknum og styrkjum 
!missa fyrirtækja. Tekjur ársins 2011 eru um 10 milljónir króna. 
Gjöldin eru mestmegnis tilkomin vegna launa #jálfara, 
menntunar # jálfara og !mis mótakostna"ur auk 

sameiginlegs kostna"ar FSÍ. Gjöldin eru alls um 9 milljónir 
króna. Á árinu voru afskrifa"ar töluvert miki" af eldri kröfurm 
vegna óinnheimtra æfingagjalda alls í  kringum 1,5 milljón. 
Me" n!ju og endurbættu skráningakerfi batnar innheimta 
til muna. Deildin hyggst  taka enn fastar á endurheimt 
æfingagjalda í framtí"inni. Ni"ursta"a rekstrarins er jávæ" 
um 915.000 kr. 

Eignir deildarinnar eru #ó nokkrar og fela í sér áhöld sem 
deildin hefur keypt fyrir styrki og fjáröflunarfé á árinu. Auk 
#ess hefur Afturelding fengi" lán hjá deildinni og 
vi"skiptakröfur eru #ó nokkrar enn#á sem eru a"allega 
óinnheimt æfingagjöld. 
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Mótahald
Í maí fór fram Vormót FSÍ á Akureyri. $rjú li" kepptu frá Aftur-
eldingu, M-10, M-15 og P-1. N!stofna" drengjali" Fimleika-
deildar Aftureldingar kom heim me" brons frá Vormóti 
Fimleikasambands Íslands í 4. flokki.

Strákarnir stó"u sig vel en einungis tveir #eirra hafa æft í 
meira en hálft ár. $a" var einstaklega skemmtilegt  a" horfa 
á leikgle"ina sem ríkti í hópnum alla helgina. Ekki er langt 
sí"an trompfimleikafélögum tókst  a" stofna drengjali" en 
#eim fer nú fjölgandi enda um frábæra í#rótt a" ræ"a.

Afturelding mætti á svæ"i" me" tvö stúlknali" til vi"bótar, 
bæ"i í 4. og 5. flokki. Um var a" ræ"a P-1 sem keppt hefur í 

nokkur ár fyrir 
deildina og 
sta" i" s ig 
vel, lentu 
m e " a l 
annars í 3ja 
s æ t i á 
sí"asta vor-
móti. Einnig 
f ó r M - 1 0 
sem eru a" 
s t í g a s í n 
fyrstu skref 
á m ó t u m 
F S Í o g 
h a f a 
jafnframt 

veri" mjög 

duglegar.% $a" sem #essi 3 keppnisli" Aftureldingar 
eiga #ó sameiginlegt er a" a"stö"uleysi hefur hrjá" 
#au #ar sem #au búa vi" umtalsvert lakari a"stæ"ur 
en nánast öll fimleikafélög á landinu sem státa af 
fullbúnum Fimleikahúsum. $a" er #ví erfitt  fyrir #au a" 
standa áfram jafnfætis ö"rum félögum sem hafa betri tæki. 
Ákve"i" var a" sleppa haustmóti #ar sem a"sta"an er farin 
a" há li"unum. Fyrirhuga" var a" taka #átt í  #repamóti FSÍ 
sem einnig var haldi" á haustmánu"um en sökum #ess a" 
Afturelding haf"i  ekki greitt gjöld til FSÍ fyrir Fimleikadeild 
fengu einstaklingarnir ekki a" keppa. 

Sýningar 
Í kringum fimm hundru" manns voru vi"staddir  vors!ningu 
fimleikadeildarinnar sem haldin var sunnudaginn 22. maí í 
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í#róttahúsinu a" Varmá.  S!ningin var fjölmenn og s!ndu 
allir i"kendur deildarinnar afrakstur vetrarins. $ema 
s!ningarinnar var vori" og sumari" og s!ndu börnin listir 
sínar vi" gó"ar undirtektir foreldra og ættingja.

Hin árlega jólas!ning fimleikadeildarinnar var sí"an haldin 
me" glæsibrag sunnudaginn 4. desember og var miki" 
fjölmenni  saman komi". S!ningin var glæsileg eins og 
myndirnar af hópunum bera me" sér en árssk!rsluna pr!"a 
einmitt myndir af vor - og jólas!ningunni. Allir i"kendur 
deildarinnar komu fram og var jóla#ema a" #essu sinni.

Fjáraflanir
Foreldrar í Fimleikadeildinni hélt uppi mjög virku starfi á árinu 
a" undirlagi stjórnar. Stjórnin setti sér #au markmi" me" 

haustinu a" safna fyrir fimleikaáhöldum fyrir yngstu 
i"kendurna. Markmi"i" var sett  á eina milljón en fyrir #á 
upphæ" fæst  #ó nokku" af áhöldum. $a" ná"ist og keypti 
deildin áhöld fyrir gott betur e"a tæpa 1,5 milljónir á árinu. 
Betur má ef duga skal til #ess a" geta flutt inn í húsi" og 
teki" í notkun #ær gryfjur sem #arf er nau"synlegt a" safna 
til #ess 5-8 milljónum. Sett hefur veri" á fót fjáröflunarnefnd 
hjá deildinni sem halda mun utanum allar fjáraflanir 
deildarinnar.  Hún ver"ur kynnt á a"alfundi Fimleikadeildar.

Fimleikafjör
Sumarnámskei"in Fimleikafjör voru haldin fyrir fjöruga 
krakka á aldrinum 6-10 ára. Haldin voru 3 námskei" og var 
miki" fjör á #eim en #átttaka hef"i mátt vera meiri. 
Hugsanlega ver"a sumarnámskei" haldin aftur.
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Stjórn deildar
Stjórn deildarinnar skipu"u á árinu Eva Magnúsdóttir, 
forma"ur, Brynja Jónsdóttir, me"stjórnandi og hún sér um 
skráningar sem er stór hluti gjaldkerastarfsins, Ingibjörg 
Konrá"sdóttir, me"stjórnandi og  Au"ur Björk $ór"ardóttir, 
me"stjórnandi. Au"ur og Ingibjörg hafa teki" a" sér 
skipulag á s!ningum og Au"ur sér mestmegnis um hönnun 
og vinnu vi" búninga deildarinnar. Elín Karítas Bjarnadóttir 
kom í stjórnina í lok ársins og tók a" sér ritarastörf. $annig er 
stjórnin nú fullskipu".

Mikil áhersla hefur veri" lög" á a" mennta #jálfara 
deildarinnar sem eru mjög ungir. Alls eru núna 23 #jálfarar 
og a"sto"ar#jálfarar starfandi vi" deildina. Stjórn sendir eins 
marga #jálfara og hægt er á #jálfaranámskei" á vegum 

FSÍ og ÍSÍ. Áfram ver"ur lög" áhersla á a" auka vi" 
menntunarstig allra #jálfara vi" deildina. 

Stjórn Fimleikadeildar horfir björtum augum til framtí"ar. $ar 
sem a"sta"an tekur breytingum á haust og vetrar-
mánu"um rætast draumar margra fimleikaáhugamanna í 
Mosfellsbæ stórra sem smárra. Fimleikadeildin vill nota 
tækifæri" og #akka öllum #eim sem komi" hafa a" 
#jálfun, stjórnarmennsku, fjáröflunum, baráttu fyrir a"stö"u 
og börnunum fyrir gott og uppbyggjandi ár. Megi deildin 
eiga mörg slík ár framundan. 
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Ársreikningur
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