8. fundur aðalstjórnar
miðvikudaginn 5. febrúar 2014 kl. 18:15-19:45 í Tíbrá
Mætt: Ófeigur (taekwondo), Hallur, Þórdis (júdó), Helgi (frjálsar), Bára, Hróðný,
Þorsteinn (handknattleikur), Viktor, Þóra (fimleikar), Sigríður (sund) og Gissur sem ritar
fundargerð.
Sveinn, Óskar (knattspyrna) og Magnús Ragnar (mótokross) boðuðu forföll.

Fundargerð
1. Fundargerð aðalstjórnar
 Helgi tók til máls um 4 lið. fundargerðar. Mikilvægt að aðalstjórn hafi á
hreinu að rétt sé staðið að hlutunum.
 7. fundargerð aðalstjórnar frá 8. janúar 2014 samþykkt.
2. Fundargerðir framkvæmdarstjórnar
 Óska eftir upplifun deilda af núverandi samningi við GML.
 12. fundargerð framkvæmdastjórnar frá 15. janúar 2014 til umræðu.
 13. fundargerð framkvæmdastjórnar frá 29. janúar 2014 til umræðu.
3. Héraðsþing HSK
 92. héraðsþing HSK verður haldið á Borg í Grímsnesi laugardaginn 8.
mars 2014. Umf. Selfoss á 15 þingfulltrúa. Samþykkt að manna þingið
með sama hætti og í fyrra. Allar deildir og aðalstjórn senda einn fulltrúa
auk þess sem aðalstjórn og fimm fjölmennustu deildirnar senda annan
fulltrúa.
4. Breytingar á reglugerð um úthlutun á rekstrarstyrk starfsmanns deilda
 Lagt fram til afgreiðslu og samþykkt.
5. Breytingar á reglum um úthlutun úr Afreks- og styrktarsjóði
 Lagt fram til afgreiðslu og samþykkt.
6. Breytingar á reglum um úthlutun á Lottó og barna- og unglingastyrk
 Lagt fram til kynningar og umræðu. Unnið áfram með athugasemdir frá að
aðalstjórn.
7. Bréf frá unglingaráði knattspyrnudeildar
 Athugasemdir við Nóra skráningar- og greiðslukerfi.



Óska eftir athugasemdum frá notendum í Nóra. Fyrst og fremst um að ræða
gjaldkera og yfirþjálfara.

8. Selfossþorrablót
 Aðalstjórn félagsins lýsir áhuga sínum á að sjá um Selfossþorrablót í
samstarfi allra deilda. Framkvæmdastjórn falið að vinna málið áfram.
9. Fréttir úr starfi félagsins á heimasíðunni og fésbók
 Deildir hvattar til að vera duglegar að setja inn efni.
10. Nefnd um kjör á íþróttafólki Umf. Selfoss 2013
 Framkvæmdastjóra falið að hafa samband við Berg Guðmundsson um að
kalla nefndina saman. Nefndin skal skipuð sömu einstaklingum og síðasta
ár.
Næsti fundur aðalstjórnar miðvikudaginn 5. mars 2014 kl. 18:15 – 19:45 í Tíbrá.
Fundir aðalstjórnar eftir áramót:
Miðvikudaginn 2. apríl 2014 kl. 18:15 – 19:45 í Tíbrá.

