Fundur Aðalstjórn Tindastóls á Kaffi Krók kl. 20.00 þann 20. desember 2015
Fundarefni: Kosning á íþróttamanni Tindastóls. Mættir: Helgi, Magnús, Laufey, Þórunn,
Kolbrún, Sigurður Bjarni, Sigurjón, Þorgerður, Stefán og Ómar.

●

Ákv. að boða til Formannafundar 20. des. 2014 vegna tilnefningar á íþróttamanni
Tindastóls

●

minna á að hægt er að sækja um styrk hjá ferðasjóði ÍSÍ umsóknfrestur rennur út 11.
janúar. 2016

●

minnt á að skila inn rekstraráætlun

●

skyndihjálpanámskeið, Aðalstjórn Tindastóls býður öllum þjálfunum upp á námskeið
fer fram í um miðjan janúar ákv. í samráði við formenn. Formenn ræða við sína
þjálfara

●

kom ábending um að það vanti hjartastuðtæki í vallarhúsið, skíðasvæðið,
barnaskólasalinn

●

Hugmyndir af tilnefningu um íþróttamann ársins hjá Tindastól:
Skíði: Birna María Sigurðardóttir
Fótbolti: Sunna Björk Atladóttir/Bjarki Már Árnason
Frjálsar: Þóranna Ósk Sigurjónsdóttir
Sund: Rannveig Sigrún Stefánsdóttir/Hallmundur Hilmarsson
Karfa: Ingvi Rafn Ingvason/Alexandra Ósk Guðjónsdóttir
Júdó: Þorgrímur Svavar Runólfsson

●

Kosning: Þóranna 53 stig
Ingvi Rafn 19 stig
Sunna Björk 13 stig

Önnur mál:
●

15 milljónir settar í lokahönnun á fjölnota íþróttahúsi

●

rútumál mikið rædd, stærri? eða hvað á að gera?
karfan fer alltaf á gömlu, fótboltinn þarf alltaf að fara á tveimur einkabílum með.
Reyna að kom með hugmyndir í Janúar. Skoða samning við Suðurleiðir.

●

Olíufélög rædd, ath. með betri tilboð

●

Rútuferðir ræddar upp á skíðasvæði

●

2017 Stóra Landsmótið, það verður einhver breyting á. Hugmyndir að breyta alveg
um stíl. UMSS hafa verið beðnir um að halda Landsmótið með breyttu sniði, þannig
að almenningur getur farið að taka þátt
hugmynd af skjá í íþróttahúsið

●
●

Hugmynd um að einn gjaldkeri yrði fyrir allar deildirnar, myndi auðvelda hlutina
töluvert

●

farið yfir þær reglur að deildirnar þurfa leyfi til að stofna til fjárhagslegra skuldbindinga

●

fjáraflanir ræddar lítillegar

●

styrktarsamningar ræddar

●

Tilkynning á Íþróttamanni Tindastóls verður miðvikudaginn 6. janúar. 2016 kl.

Fundi slitið
Ritari Kolbrún

