Stjórnarfundur nr. 17, þann 1. febrúar 2011 kl. 19:15
Haldinn í K‐húsinu
Mættir: Falur, Hjördís, Guðný, Sigurþór, Guðmundur, Lúðvík, Helga, Harpa, Herdís, Anna Gunnlaugsd,
Ásta, Júlíus, Sigurbjörg og Anthony yfirþjálfari.
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.
2. Þjálfarfundir og atburðir síðasta mánaðar.
Ant fór yfir stöðuna í hópunum. Á laugardaginn komu 58 sundmenn á æfingardag og gekk vel.
3. Skráningar
Hjördís og Ant vinna að nýju skráningarblaði og rafrænni skráningu fyrir vorið. Þá þarf að einfalda ferlið
m.t.t. gjaldkera. Kaupa plastvél fyrir félagskort, athuga með félagsgjöld fyrir sundráð ÍRB og að
afrekshópar greiði mánaðargjöld í 12 mánuði.
4. Bikar
Foreldrafundur 15. febrúar kl 19:30. Fá tilboð í matinn og senda verðmiða á SSÍ. Verðmiðinn hækkar
sennilegaum 10% og verðum um kr. 5000. Á síðasta ári gistu 4 lið í Holtaskóla. Starfsmönnum boðið að
kaupa sig inn í matinn og láta vita viku fyrir hverjir vilja mat. Okkar sundmenn fá sérstakt verð fyrir
morgunmat og hádegismat og sundsjóður sundmanna borgar hjá þeim sem vilja mat. Reikningur fyrir
Bikar 1109‐15‐201525, kt. 480310‐0550. Guðný sér um uppgjör á mótinu gudnymagg@gmail.com
Botninn upp 9. mars og niður aftur 13. mars. Sigurþór talar við Ragnar og Bigga. Gummi mótstjóri með
Óla, Sigurbjörg tæknimaður, fjárölfunarnefnd sér um eldhús og sjoppu, Helga og Guðný sjá um passa og
að plasta.
5. Foreldraráð
Nú starfar fjáröflunarnefnd innan ÍRB semsér aðallega um þær fjáraflanir sem eru í gangi. Foreldraráð
kemur til með að sinna yngri sundmönnum og öðrum þáttum s.s. viðburðum og að fá foreldra til starfa á
mótum. Anna Gunnlaugsdóttir verður formaður ráðsins. Guðrún Jóna hefur samþykkt að vera í ráðinu og
Anna talar við Elínu Bjarnadóttur um að koma einnig í ráðið.
6. Sparisjóðsmót
Falur mótsjóri, Gummi sér um Hy‐tek og tæknimál. Lúlli og Badda sjá um verðlaun. Hafa borða með merki
Sparisjóðsins, ÍRB og Besti tíminn þinn! Þátttökupeningar fyrir 8 ára og yngri.
7. Lokahóf
Hugmynd um hafa lokahóf sunnudagskvöldið eftir Sparisjóðsmótið. Foreldraráð setur fram hugmyndir
um stað, mat, skemmtun. Þjálfarar sjá um að setja niður viðurkenningar.
8. Útsending á mætingum sundmanna
Mætingarskyldur og póstur með mætingayfirliti var sent á alla foreldra og verður héðan í frá sett á
heimasíðuna.
9. Samningur við Sparisjóðs
Verið að ganga frá styrktarsamningi við aðalstyrktaraðilann okkar. Mikilvægt að logo styrktaraðila sé
sýnilegt í fréttabréfi.

10. Þrekæfingar
Gígja Árnadóttir hefur tekið við þrekæfingunum. Gengur vel og þarf að skoða greiðslur til hennar. Fær
sama og Teddi til að byrja með og kemur einu sinni í viku.
11. Önnur mál
a) Ásta er að hætta og Helga verður gjaldkeri sundráðs. Nýir stjórnarmeðlimir boðnir velkomnir.
b) Setja af stað innheimtu á skiltunum við sundlaugina. Huga þarf að fleiri styrktaraðilum.
c) Hugmynd að sundmaraþoni.
d) Speedo samþykkti að listi frá sundráði ÍRB liggi hjá K‐sport og fá sundmen 20% afslátt þegar þeir versla
þar.
e) Gengið frá skráningu á sundþing SSÍ 24. – 25. febrúar.
f) Styrkur vegna mótahalds. Gummi tekur að sér að tala við Stefán og innheimta þennan styrk.
Fleira ekki gert og fundi slitið 22:10
Ritari: Sigurbjörg Róbertsdóttir

