Stjórnarfundur ÍBA
Haldinn að Glerárgötu 26, 2.maí 2012 kl. 17.00
Mætt voru: Þröstur Guðjónsson, Haukur Valtýsson, Magnús Gauti Gautason,
Margrét Ólafsdóttir, Ármann Ketilsson, Áslaug Kristjánsdóttir og Þóra
Leifsdóttir framkvæmdastjóri.
1. Málefni stjórnar ÍBA
Nýkjörin stjórn skipti með sér verkum.
Varaformaður: Haukur Valtýsson
Ritari: Margrét Ólafsdóttir
Varamaður: Áslaug Kristjánsdóttir

Gjaldkeri: Magnús Gauti Gautason
Varamaður: Ármann Ketilsson
Varamaður: Hörður Sigurharðarson

Magnús Gauti óskaði eftir upplýsingum um umfang starfsemi ÍBA, t.d. lista yfir íþróttamannvirkin.
Rætt um að slíkar upplýsingar verði teknar saman og gerðar sýnilegri, verði t.d. á heimasíðu. Einnig
var óskað eftir að samningar við Íþróttafélögin, starfs lýsing/áætlun stjórnar og ráðningarsamningur
framkæmdastjóra verði sendir til stjórnarmanna.
2. Tillögur frá Þingi ÍBA
Í þingi ÍBA var tillögu um samræmingu á viðbrögðum við auknum vanskilum æfingagjalda vísað til
stjórnar. Ákveðið var að byrja á því að safna upplýsingum frá félögunum um upphæð æfingagjalda
eftir flokkum, heildarupphæð, afskriftir og viðbrögð þeirra við vanskilum.
Einnig var tillögu um skráningu Akureyrarmeta vísað til stjórnar. Þóra sendi fyrirspurn til
Sundsambands Íslands en svar hefur ekki borist. Ákveðið var að senda fyrirspurn á ÍBR og ÍSÍ um
meðferð skráninga á metum.
3. Ýmis mál
Rædd voru mál vegna kjörbréfa á þing sérsambanda. ÍBA ber ábyrgð á að kjörbréf séu útfyllt og á rétt
á að tilnefna fulltrúa á þingin. Ákveðið var að senda bréf með kynningu á þessum atriðum til
félaganna og einnig á heimasíðuna.
Fundur sl.haust stofnaði nefnd um samskipti sambanda við sveitafélögin. Fundur er boðaður 4.maí
og samþykkt að Þóra fari f.h. ÍBA. Hún athugar hvort þarf að fá samantekt á því sem Akureyrarbær
leggur til íþróttastarfssemi á svæðinu til að leggja fram á fundinn.
Bréf barst frá Draupni. Ný stjórn hefur verið kosin og óskað er eftir fundi til að ræða nýja stefnu og
framtíðaráætlanir. Ákveðið að bjóða þau á fund á undan stjórnarfundi mánudaginn 14.maí kl.17.00.
Efni fyrir formannafund: Fara yfir skipulagsmál. Óska eftir hugmyndum frá aðildarfélögunum hvernig
þau sjá fyrir sér samskipti við ÍBA og svörin verði rædd á formannafundi.
Ákveðið var að taka boði um námskeið fyrir fararstjóra á vegum ÍSÍ, Þóra óski eftir mögulegum
dagsetningum frá þeim.
Bréf frá Héraðsskjalasafni um ráðast í átak í söfnun gagna í tilefni 100 ára afm ÍSÍ. Rætt um að setja
upplýsingar um heiðursveitingar og merki á heimasíðu ÍBA. Bæklingur barst frá UMFÍ um
unglingalandsmót. Afrit af bréfi frá KKA til Akureyrarbæjar um beiðni um að ráða starfsmann í
samstarfi við SKA. Bréf barst frá formanni FIMAK um of lítið pláss í Ársskýrslu ÍBA.
Fundi slitið kl. 18.00

