Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB

Reykjanesbær, 01.október.2013 kl:19:15
Mættir: Falur, Ant, Dúna, Sigurbjörg, Harpa, Anna, Anna María, Gunnrún,
Guðmunda, Guðný

1. Hópar í Njarðvíkurskóla og Akurskóla.
a. Við munum flytja krakka milli hópa þar sem hópar eru mjög missmunandi
að stærð. Hvernig fluttningur verður verður skoðað eftir TYR mót.

b. Í Njarðvíkur skóla er hópur þar sem Laxar / Silungar eru núna saman og er
hópurinn orðinn stór og geta sundmanna er mjög misjöfn því verður
þessum hópi skipt upp. Þetta verður auglýst á heimasíðu okkar.
2. Búningar – staða mála, Speedo samningur.

a. Guðný mun hafa samband við speedo og ræða við þau um samning
okkar á milli.
b. Við ætlum að ræða um að fá stuttbuxur og boli.
3. Luxemborg – Euro meet.
a. Dúna og Baldur fara sem farastjórar. Við munum ekki senda nuddara. Búið
er að bóka hótel. Það á eftir að kaupa panta rútu.

4. ÍM25, ÍM50 og Bikar.
a. ÍM25 22 – 24 Nóv-> Ásvallalaug
i. Við munum gista í Hvaleyrarskóli
ii. Lilja sér um kleinubakstur, ca. 15 pokar á mann.
b. Bikar 29 nóv – 1 des -> Laugardal
i. Gistin í farfuglaheimilinu
c. ÍM50 11 – 13 apríl 2014 - > Laugardal
i. Gisting í farfuglaheimilinu
5. Sundmót á SSÍ dagatali.
a. Fórum yfir dagskrá ársins.
6. Staða í afrekshópum.
a. Ræddum um stöðu á sundmönnum í efstu hópum.
7. Undirbúningur undir AMÍ og Landsbankamót.
a. AMÍ - Tala við skólamat um veitingar. Bæði á mótinu og á lokahófi.
b. Hanna þarf boli.
c. --Landsbankamót
d. Falur sér um matinn
e. Hilmar sér um verðlaun (hafa svipuð og í fyrra.)
f. Sigurþór sér um dómara mál.
g. Hilmar Björgvins/Raggi sjá um skólann
h. Herdís sér um matarpassana
i. Guðný Magg er gjaldkeri mótanna
j. Sibba, Harpa og Falur eru Mótstjórar.
k. Sibba sér um bíóið
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l. Lilja sér um sjoppuna
m. Munda skrúðgöngustjóri.
n. Sibba Bæklingur
8. Önnur mál
a. Skiltamál / fjáröflun tala við fyrirtæki fyrir gerð fjárhagsáætlana.
b. Ingi bað um að við myndum fá salinn niðri í sundlauginni fyrir þrek
hjá framtíðarhóp. Hilmar talar við Ragnar Örn.
c. Þjálfarar munu fara í skólana og kynna sundstarfið.
d. Fjáröflun fyrir krakka sem eru á leið í landsliðsverkefni. Þau taka að
sér að skipuleggja það ásamt foreldrum sem vilja
e. Trúnaðarmál.

Ant yfirgaf fundinn kl: 21:00 (fyrir önnur mál)

Fundi slitið kl: 22:00
Fundinn ritaði Hilmar Örn

