
 

1. fundur í aðalstjórn Aftureldingar, þriðjudaginn 18. maí 2021.  

__________________________________________________________________________ 

Fundurinn var haldinn á skrifstofu Aftureldingar kl. 18.00 

 

Mættir stjórnarmenn:  

Birna Kristín Jónsdóttir (BKJ), Erla Edvardsdóttir (EE), Sigurður Rúnar Magnússon (SRM), 

Geirarður Long (GL), Lára Berglind Helgadóttir (LBH) og Reynir Ingi Árnason (RIÁ) 

 

Mættir starfsmenn:  

Kristrún Kristjánsdóttir (KK) framkvæmdastjóri  

Hanna Björk Halldórsdóttir(HBH) íþróttafulltrúi  

 

Dagskrá: 

1. Kynning á samruna Nora og Sportabler 
Markús Máni fer yfir samruna Nóra og Sportabler og næstu skref fyrir Aftureldingu.  
Einnig fór hann yfir samskiptaforrit Sportabler og kynnti nýjar þjónustur. 
 

2. Starfsáætlun og verkaskipting stjórnar  
10 stjórnarfundir, formannafundir 3, byrjun í næstu viku.  Aðalfundur 19. Apríl 2022 
Birna Kristín Jónsdóttir, formaður 
Erla Edvardsdóttir, varaformaður 
Sigurður Rúnar Magnússon, gjaldkeri 
Geirarður Long, ritari 
Gunnar Skúli Guðjónsson, meðstjórnandi 
Lára Berglind Helgadóttir, meðstjórnandi 
Reynir Ingi Árnason, meðstjórnandi 
Starfsáætlun lögð fram til kynningar.  
 

3. Áherslur næsta starfsár nýrrar stjórnar 
10 stjórnarfundir, formannafundir 3, deildarfundir í nóvember.  Aðalfundur 19. apríl 2022 
Liðsheild og stefnumótun Aftureldingar, formaður kannar og setur upp. 
 

4. Stafræn framtíð Aftureldingar 
Stafræn umbreyting samþykkt samhljóða en Sigurður Rúnar Magnússon gjaldkeri 
aðalstjórnar kynnti skýrslur frá  ráðgjafafyrirtækinu Sessor og þá starfrænu umbreytingu 
sem Aftureldingu langar til að ráðast í.  Verkferlar í bókhaldi Aftureldingar er komið á 
endastöð og þörf er á umbreytingu.  Hann fór yfir drög að áætlun sem Sessor kynnti fyrir 
aðalstjórn eftir að hafa unnið greiningarskýrslu á bókhaldi og verkferlum tengda bókhaldi 
Aftureldingar. Sigurður Rúnar kom með tillögu að fjármögnun þar sem þessi umbreyting 
mun kosta 8 milljónir kr.  Þriðjungur yrði greiddur af aðalstjórn, þriðjungur í formi styrkja 
og fjármögnun og þriðjungur frá deildum Aftureldingar. Undirbúningur fyrir 
formannafund til að kynna þetta verkefni 
 



 

Sigurður Rúnar fór yfir afkomu allra deilda fyrir árið 2020.  Í heildina litið kemur 
árið nokkuð vel út. 3% samdráttur á milli ára sem er viðunandi miðað við Covid 
ástandið. 
 
Sigurður Rúnar leggur til að æfingargjöld fyrir næsta íþróttaár verði ekki hækkuð. 
 
 

5. Samningamál  
Samningur Afturelding og Jako rennur út haustið 2022 og verður byrjað að vinna 
grunnvinnu í endurnýjun á samningi. 
Nýjir búningar koma í byrjun júní hjá Jako.  Jako mun vera með tilboð í haust þegar 
vetraræfingar fara af stað. 
Samningur við Mosfellsbæ rennur út um áramót og verður boðaður sér fundur til að fara 
yfir samninginn. 
  

6. Önnur mál  
Hanna Björk fékk fyrirspurn frá Kristbjörgu Gunnarsdóttir í bandýnefnd ÍSÍ.  Óskar hún 
eftir að hafa bandý æfingar fyrir krakka hjá Aftureldingu, tveir tímum á viku.  Afturelding 
getur ekki orðið við ósk hennar þar sem full nýting er á mannvirkjunum til 21:30 og því 
þeir tímar sem lausir eru eru ekki hentugir fyrir börn. 
 

 

Fundi slitlið kl.20:30 

Kristrún Kristjánsdóttir ritaði fundargerð. 

 

 


