Stjórnarfundur ÍBA
Haldinn 4.febrúar 2013 kl. 16.30 að Glerárgötu 26
Fundinn sátu: Þröstur Guðjónsson, Haukur Valtýsson, Margrét Ólafsdóttir,
Magnús Gauti Gautason, Ármann Ketilsson, Áslaug Kristjánsdóttir, Hörður
Sigurharðarson og Þóra Leifsdóttir framkvæmdastjóri.
Þröstur setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.
Hann byrjaði á því að þakka undirbúningsnefndinni fyrir framkvæmdina á athöfninni um
krýningu Íþróttamanns Akureyrar, sem tókst mjög vel.
1. Landsmót á Selfossi
Rætt var um hvernig aðkomu ÍBA verði háttað. Þátttakendur voru yfir hundrað síðast og um
30 greinar í boði og kom fram að gert var ráð fyrir þátttökunni í fjárhagsáætlun. Þresti og
Ármanni var falið að leggja fram hugmynd að ramma um þátttökuna, stefnu og skipulag.
2. Formannafundur
Ákveðið að hafa formannafund miðvikudaginn 27.febrúar kl. 18.00 í Íþróttahöllinni. Á
dagskrá verði m.a. þátttaka í Landsmóti.
3. Önnur mál
Fyrirlestur um ánægju í íþróttum sem haldinn var 31.janúar á vegum UMFÍ og ÍSÍ með Viðari
Halldórssyni þótti áhugaverður en Þröstur lýsti yfir vonbrigðum með mætinguna. Hann sagði
gögnin liggja frammi á skrifstofu ÍBA og vera aðgengileg. Akureyri var sérstaklega tekið fyrir
og niðurstöðurnar voru áhugaverðar. Þröstur lagði til að þetta efni yrði kynnt á næsta
formannafundi og bjóða aðildarfélögunum upp á nánari kynningu innan félaganna ef áhugi
væri fyrir því.
Rætt var bréf frá Ellert íþróttafulltrúa varðandi húsnæðismál GA i Íþróttahöllinni.
Ágreiningur hefur verið um kostnað við breytingar en menn voru sammála um að ljóst væri
að ÍBA tekur ekki þátt í kostnaði við íþróttamannvirki heldur Fasteignir Akureyrarbæjar.
Bréf barst frá Akureyrarbæ með tenglum á samninga. Ákveðið var að setja þá á
heimasíðuna.
Rætt var um aðstöðumál Nökkva, fram kom m.a. að Fasteignir Akureyrarbæjar taki það
verkefni yfir.
Bréf barst frá ÍSÍ um Lífshlaupið og var því dreift til aðildarfélaganna.
Tilkynning barst um að þing ÍSÍ yrði haldið19.- 20 apríl.ÍBA getur sent 5 fulltrúa.
Rætt var um kjörbréf á þing - einungis tvö sérsambönd hafa sent boð með kjörbréfi en önnur
ekki. Ákveðið var að senda bréf til Höllu hjá ÍSÍ og biðja hana að ítreka við samböndin að þau
eigi að senda boð til ÍBA.
Ákveðið var að vekja athygli aðildarfélaganna á þeim bæklingum sem liggja frammi við
skristofuna með ýmsum fróðleik.
Umræða var tekin um málefni snjóbrettaiðkenda.
Rætt var um starfsáætlun stjórnar.
Ekki fleira rætt og fundi var slitið kl. 18.00
Margrét Ólafsdóttir, ritari

