Stjórnarfundur ÍBA
Haldinn að Glerárgötu 26, 14.maí 2012 kl. 17.00
Mætt voru: Þröstur Guðjónsson, Haukur Valtýsson, Magnús Gauti
Gautason, Margrét Ólafsdóttir, Áslaug Kristjánsdóttir, Hörður
Sigurharðarson og Þóra Leifsdóttir framkvæmdastjóri. Ármann Ketilsson
boðaði forföll.
Formaður bauð viðstadda velkomna
1.
Málefni Draupnis
Fulltrúar Draupnis á fundinum voru: Hans Rúnar Snorrason gjaldkeri, Stefán Bjarnason
formaður, Vilhelm Þorri Vilhelmsson, Inga Björk Harðardóttir og Elín Bjarnardóttir.
Þau skýrðu frá þeim breytingum sem hafa átt sér stað hjá félaginu en starfsemi í knattspyrnu
hafði lagst af og tækifæri þannig gefist til að nýta það fyrir júdó. Ný stjórn hefur verið kosin,
starfsskýrslu hefur verið skilað inn og þau lýstu hugmyndum og áætlun um starfsemina.
Lögð var inn formleg ósk eftir aðstöðu til þess að geta stundað júdó. Þeim var gerð grein fyrir
að um leið og komið er barna- og unglingastarf er hægt að gera kröfur um aðstöðu en
þangað til er hægt að senda inn hugmyndir og óskir sem verður skoðað og reynt að aðstoða
með.
2.
Önnur mál
Samstarfssamningur Akureyrarbæjar og ÍBA hefur ekki verið til í tölvutæku formi fyrr en nú
er hann barst frá ÍRA. Samþykkt var að setja hann á heimasíðuna. Eintaki var dreift til
stjórnar ásamt samningi við starfsmann, þeim til upplýsingar. MGG óskaði einnig eftir að fá
aðgang að tímaskráningarskjölum og var ákveðið að senda þau á stjórn.
Þröstur fór yfir mál TBA, rakti sögu húsnæðismála félagsins, nýtingu tíma og fl. Nú eru uppi
hugmyndir um að stofna deild innan KA sem tæki yfir starfsemi TBA til reynslu. Meðan á
reynslutímabili stendur reynir ekki á ákvæði um ráðstöfun eigna. Forsvarsmenn TBA óska
eftir fundi með ÍBA.
Ákveðið var að hafa næsta stjórnarfund 21.maí kl. 16.30 og bjóða TBA á hann.
Bréf barst frá Nökkva með beiðni um styrk til námskeiðshalds. Því var svarað neikvætt en
vísað til ÍRA.
Varðandi skráningu Akureyrarmeta þá hefur komið fram að félögin í Reykjavík sjá um
utanumhald meta hvert fyrir sig. Ákveðið var að senda beiðni til félaganna að þau sendi inn
upplýsingar um met.
Farið var yfir spurningar sem senda á út til félaganna til að afla upplýsinga um vanskil
æfingagjalda.
Þóra sagði frá fundi sem hún fór á í nefnd á vegum ÍSÍ. Verið er að afla upplýsinga um stærð
og umfang íþróttamála. Einnig bera saman vinnu sambanda og hvernig þau framfylgja stefnu
ÍSÍ. Næsti fundur verður á Norðurlandi 24. eða 25. september.
Fundi var slitið kl. 18.30

