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Fundur stjórnar
11. apríl 2018 Varmá

Mættir: Bjarki, Bernharð, þorvaldur, Hannes, Ólafur; Anna
Ekki mættir: Haukur Sörli
Agenda
1. BUR kom fram með mál í sjötta flokki karla, vegna atviks milli þjálfara og foreldra.
○

Málið komið í farveg hjá aðalstjórn sem sendi málið til Erindi

2. BUR að vinna að nýjum samningi við Einar Andra sem yfirþjálfari yngri flokka
○

Felur í sér meiri þátttöku Einars Andra

3. Þjálfaramál næsta árs í skoðun
4. Setja markmið með fjölgun iðkenda
5. Dómaramál í algjöri endurskoðun
6. HSÍ hefur óskað eftir eftir að BUR taki að sér B úrslit 3 flokk
7. Bjarki að skoða hvort HSÍ sé með dómara og BUR tekur svo áfram
8. Bjarki hefur óskað eftir við aðalstjórn/Hönnu að fá að koma að uppröðun tíma á árinu
2018/2019
○

Beðið eftir svörum frá aðalstjórn/Hönnu

9. Í skoðun afreksvinna 3 og 4 flokks utan vetraræfinga
10. Mikilvægt mál að setja fram strategíu hvernig varðandi gólfmál
11. Óli fór yfir búningamál, vinna í gangi varðandi val á næsta búningaaðila,næsti fundur
búninganefndar næsta þriðjudag
12. Mikilvægt á næsta fundi að ræða og setja upp tilgang yfirstjórnar
13. Fundur var með foreldrum MFL KVK, 3 og 4 flokkur. Tilgangur að fá fleiri að í stjórn og
meðstjórnun. Gengur ekki lengur að tveir aðilar komi að öllu varðandi þetta starf.
○

Fundur fór vel og nú er komnir fleiri aðilar að allri stjórnun

14. Farið var yfir rekstrarstyrk Mosfellsbæjar til meistarflokks. Hingað til hefur skiptingin verið
82% karladeild versus 18% kvennadeild.
○
○

Fundaraðilar voru sammála um að þetta þyrfti að skoða og ný tillaga skoðuð
nánar á næsta fundi, tillagan er og verður endurskoðu árlega.
Veturinn 2018/19 70 versus 30 - Veturinn 2019/20 60 versus 40
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Fundur stjórnar
22 október 2018 Varmá

Mættir : Haukur, Hannes, Benni og Bjarki.
Agenda
1. Setja niður fasta fundi fyrir veturinn.
○ Talað var um að fundirnir yrðu annan hvern sunnudagsmorgun kl 9:45. Ekki
endanleg niðurstaða
2. Rekstrarstyrkir deilda.
○

Gengur vel hjá okkur vantar fólk í barna og unglinga ráð. Mfkk að gera góða hluti
í deildinni

○

Sama og hjá mfkvk

3. Staða ráða innan deildarinnar. (Fjöldi, aktivir meðlimir.fjármál)Lítillega komið inn á BUR
er í + í fjölda
○

Bæta þarf öllum iðkendum bæði Mfkk og kvk inn í Nora.

4. Fjáröflun stjórnar.
○

Fært til næsta fundar

5. Sameiginlegur rekstur handknattleiksdeildar (er það hægt?
○

Fært til næsta fundar
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Fundur stjórnar
26. nóvember 2018 Varmá

Mættir : Haukur, Hannes, Benni, Anna, Óli, Bjarki
Agenda
1. Setja niður fasta fundi fyrir veturinn – 5 mín.
Fundir mánudaga 17:30-18:30
2. BUR -10 mín
○

Óásættanlegir tímar hjá 6. flokk kvenna föstudag og laugardaga

○

Almennt fundir með foreldrum og yfirþjálfara

○

Taktu vin með og það er frítt á vorönn

Benni skoða tíma og hvort Óli ætti að mæta fast á æfingar sem hægt er
Benni athugar með foreldrafund
Bjóðum frítt í janúar, taktu vin með þér, Óli gerir faceaugl + tillögu að augl í Mosfelling +
plaköt
3. Fyrirmyndafyrirtæki Mosfellsbæ, hugmynd frá Óla – 10 mín.
○

Fá listann flokka og skoða hvort þarna eru fyrirtæki sem má sækja á.

Anna tekur listann saman og við förum nánar yfir á næsta fundi
4. Fjáröflun stjórnar -10 mín
○

Haukar í horni

Skoðum nánar þegar listinn er kominn frá Önnu
5. Sameiginlegur rekstur handknattleiksdeildar - er það hægt? -10. mín.
Í skoðun, ath starfsmaður
6. Tilnefningar til íþróttafólks Aftureldingar 2018 – 10 mín = frestað til næsta fundar
7. Félagsheimili Aftureldingar/ Óli – 5 mín = frestað til næsta fundar
8. Hvað er að gerast almennt hjá félaginu sem hefur áhrif á störf handknattleiksdeildar – 5
mín = frestað til næsta fundar
9. Önnur mál ef tími gefst
Rekstrarstyrkur verður á næsta ári 30% kvk og 70% karla – samþykkt af öllum deildum og
hætt að vera tekjutengd.
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Fundur stjórnar
10. desember 2018 17:30 Varmá

Mættir : Haukur, Hannes, Benni, Óli, Bjarki
Agenda

1. Fara hratt yfir síðasta fund, allt komið sem menn tóku að sér eða í vinnslu? 10 mín
○

Óli að vinna HM tilboð til að fá nýja krakka 50% afsláttur að æfingagjöldum á
vorönn

○

Fréttatilkynnin 20. des um málið og augl 10. jan, bæði í Mosfelling. Svo keyrum við
inn á facebook flokkana og keyrum eina augl og bústum á fólk sem býr í
Mosfellsbæ

2. Tilnefningar til íþróttafólks Aftureldingar 2018 – 10 mín
○

Ekki í okkar umsjá

3. Félagsheimili Aftureldingar/ Óli – 5 mín
○

Er einhver nefnd í gangi, Hannes tekur boltann

4. Hvað er að gerast almennt hjá félaginu sem hefur áhrif á störf handknattleiksdeildar – 5
mín
○

Bakki að gera samning við unglingaráð

5. Óli og Benni taka að sér stefnumótunarfund í janúar fyrir stjórn -10 mín
○

Óli og Benni undirbúa og boða

6. Fjáröflun stjórnar -10 mín
○

Samningur klár, sem fólk getur notfært sér ef þeir hafa styrktaraðila.

○

Rothöggi styrktarklúbbur handboltadeilda – Aftureldingar….Óli skoðar að stofna
og starta

○

Óli getur reddað kvennaboltanum vinnustyrk. Pakka 15 til 20.000 bókum í Zip
poka. Upphæð verður á bilinu 300 til 400 hundruð þúsund, ekki komið
nákvæmlega í ljós verð per einingu eða tímasetning. Mál í skoðun sem Óli fylgist
með.
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Fundur stjórnar
7. janúar 2019 17:30 Varmá

Mættir : Hannes, Benni, Óli, Erla ( edr@simnet.is)
Agenda

1. Fara hratt yfir síðasta fund, allt komið sem menn tóku að sér eða í vinnslu? 10 mín
○

Farið yfir síðasta fund, BUR með HM tilboð frítt að æfa meðan HM er

○

Samningur við Bakka á lokastígi

2. Óli tekur að sér stefnumótunarfund í janúar fyrir stjórn -10 mín
○

Óli undirbýr og boðar til fundar, fá Önnu til að vera með😊

3. Rothöggi styrktarklúbbur handboltadeilda – Aftureldingar….Óli skoðar að stofna og starta
fyrir 1. febrúar
Önnur mál
○

Rætt um að spila með sorgarbönd næsta leik hjá báðum deildum vegna fráfalls
Kolbeins
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Fundur stjórnar
Fimmtudaginn 24. janúar 2019 18:00 Varmá

Mættir : Hannes, Bjarki, Erla, Anna og Óli

1. Fara hratt yfir síðasta fund, allt komið sem menn tóku að sér eða í vinnslu? 10 mín
○

HM tilboð gengur ágætlega á yngstu en erfiðara annars staðar

○

Rothöggi styrktarklúbbur handboltadeilda – Aftureldingar….Óli og Anna taka
boltann áfram. Markmið og starta fyrir 15. Febrúar

2. Önnur mál
○ 900.000 happdrætti kvennadeildar
○ Nýir búningar að nálgast.

7

Fundur stjórnar
Mánudag 11. febrúar 2019 17:30 Varmá

Mættir : Hannes, Bjarki, Erla, Anna, Óli og Benni
1. Fara hratt yfir síðasta fund, allt komið sem menn tóku að sér eða í vinnslu? 10 mín
○

Fjöldi iðkendanda fyrir HM tilboð og eftir erum við með tölur = Benni
■

○

Nákvæm tala ekki til staðar en góð fjölgun

Rothöggið stuðningsfélag
■

Blaðið klárt til samþykktar

■

Svo þarf að gera heimasíðuna klára og reikning = Anna

■

Senda út, kynna í fréttabréfi Aftureldingar og þar sem við getum á
auðveldan hátt komið á framfæri = ná þannig lágmarkskynningu

■

Fara svo á leik og kynna þetta hjá körlum og konum
●

Anna tekur áfram

○

Óli og Anna undirbúa stefnumótunarfund, ræðum tímasetningu = kannski rétti
tíminn eftir aðalfund

○

Pökkun bóka
■

Tökum verkið er ca 21.500 bækur

2. Æfingargjöld leikmanna sem spila með meistaraflokki og 3 flokk.
■ Allir leikmenn yngri flokka borga æfingagjöld
3. LED skilti, er hægt að fá lóð og selja svo Billboard eða BUZZ skilti á lóð Aftureldingar
■

Óli athugar hvort BUZZ hafi áhuga á því að gera þetta

4. Skýrslur ráðanna fyrir aðalfund. Stöðu ráðanna-fjárhagslega og annað. Mér finnst að þar
sem það er kominn nýr formaður ættum við að líta í baksýnis spegilinn og skoða hvort við
þurfum að gera breytingar. Hefur verið eins í 12 ár amk.
■

Verður ekki prentuð og verður á heimasíðu Aftureldingar

■ Anna kemur með tillögu að betrumbótum
5. Heiðursviðurkenningar:
○ Brons - 2 ár plús
○ Silfur - 5 ár plús
○ Gull - 10 ár plús
■ Hannes kemur tillögu
6. Nýtt gólf, dúkur versus parket.
■

Handboltinn leggur áherslu að fá parket.

7. Aðalfundur fimmtudaginn 14 mars?
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Fundur stjórnar
Mánudag 4. mars 2019 17:00 Varmá

Mættir : Erla, Anna, Óli og Benni

1. Fara hratt yfir síðasta fund, allt komið sem menn tóku að sér eða í vinnslu? 10 mín
○

Fjöldi iðkendanda fyrir HM tilboð og eftir erum við með tölur = Benni
■

○

Voru um 220 og fór í 274

Rothöggið stuðningsfélag
■

Siðast skrefið í vinnslu= greiðsluskrefið

■

Anna sendir textann uppfærðan á Jón

■

Senda út, kynna í fréttabréfi Aftureldingar og þar sem við getum á
auðveldan hátt komið á framfæri = ná þannig lágmarkskynningu

■

Fara svo á leik og kynna þetta hjá körlum og konum

○

Óli og Anna undirbúa stefnumótunarfund, ræðum tímasetningu = kannski rétti
tíminn eftir aðalfund

○

Pökkun bóka
■

Verður helgina 9 og 10 mars eins og staðan er

■

Hannes og Óli hjálpa við flutninga á staðinn ef með þarf.

2. LED skilti, er hægt að fá lóð og selja svo Billboard eða BUZZ skilti á lóð Aftureldingar
■

Óli biður eftir svari frá BUZZ

3. Aðalfundur áætlaður 28. mars.
○

Hannes þú þarf að staðfesta við Jón

○

Skýrslur ráðanna í vinnslu

○

Hver deild innan okkar raða þarf að skilaðinnan viku frá deginum í dag reikningum
og áðurnefndri skýrslu
Áætlað að nota rafræna nýja dæmið frá aðalstjórn

■ Verður ekki prentuð og verður á heimasíðu Aftureldingar
4. Heiðursviðurkenningar:
○ Brons - 2 ár plús
○ Silfur - 5 ár plús
○ Gull - 10 ár plús
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■

Hannes ætlaði og vantar að koma með tillögu frá honum, Anna á lista

5. Nýtt gólf, ákvörðun komin parket.
6. Allir sáttir við útkomu Erouvision
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Fundur stjórnar
Mánudag 18. mars 2019 17:30 Varmá

Mættir : Hannes, Erla, Anna, Óli og Benni

1. Fara hratt yfir síðasta fund, allt komið sem menn tóku að sér eða í vinnslu? 10 mín
○

○

Rothöggið stuðningsfélag
■

Siðast skrefið í vinnslu= greiðsluskrefið

■

Senda út, kynna í fréttabréfi Aftureldingar og þar sem við getum á
auðveldan hátt komið á framfæri = ná þannig lágmarkskynningu

■

Fara svo á leik og kynna þetta hjá körlum og konum

Óli og Anna undirbúa stefnumótunarfund, ræðum tímasetningu = kannski rétti
tíminn eftir aðalfund
■

○

Vinnum eftir aðalfund

Pökkun bóka
■

Gekk mjög og reikningur farinn 375.000, steplurnar sjá um skiptingu á milli
4.flokks og meistaraflokks.

2. LED skilti, er hægt að fá lóð og selja svo Billboard eða BUZZ skilti á lóð Aftureldingar
■

Óli biður eftir svari frá BUZZ

3. Kvennakvöld gekk frábærlega og var uppsett. Til fyrirmyndar
4. Aðalfundur verður 28. mars.
■

Fundarboð farið

■

Vantar fundarstjóra (???) og ritara (Ragnheiður)

5. Heiðursviðurkenningar:
○ Brons - 2 ár plús
○ Silfur - 5 ár plús
○ Gull - 10 ár plús
■ Í vinnslu ábyrgð Hannes
6. Fyrirmyndafélag ÍSÍ
■ Ábyrgð Hannes

■

Allir halda áfram sem eru í núverandi stjórn nema Anna😊

