Framtíðarfundur aðildarfélaga ÍBA
Haldinn mánudaginn 23.september 2013 kl. 17.30 að Glerárgötu 26
Fundinn sátu: Þröstur Guðjónsson, Haukur Valtýsson, Magnús Gauti
Gautason, Áslaug Kristjánsdóttir, Tryggvi Gunnarsson ÍRA, Ellert Örn
Erlingsson ÍRA og Þóra Leifsdóttir framkvæmdastjóri.
1. Langtímaáætlanagerð Íþróttaráðs
Eftitaldir sendu inn sína framtíðarsýn:
KFA:
Rætt var að styrkja þá um óákveðna krónutölu í húsaleigu.
Þór:
ÍRA ætlar ekki að styrkja Keiludeildina þetta haustið en ÍBA er óákveðið með það.
Þór verður að taka tillit til allra sinna deilda í allri sinni áætlanagerð.
Í langtímaáætlun ÍRA er gervigrasið aðalatriðið.
Draupnir:
Gerðu ath. vegna félagatal í Felix og þeir eru með styrk vegna húsnæðis næstu 2 árin.
KA:
Mikið rætt um 14 grein. og brottfall úr íþróttum hjá unglingum, er hægt að sporna við þessu.
ÍRA óskar eftir að fá úttekt á þessu frá Háskólanum á Akureyri.
Þjálfarar þurfa að vera vakandi um þarfir allra sem eru að æfa og finna hlutverk við hæfi.
Mikil umræða var um þetta. Annað sem KA var með ætti að vera hjá Fasteignum Ak.
Akur:
Rætt var um aðstöðu Bogfimimanna fram og til baka og þeir ættu að svara bréfi frá því í vor.
Jafnvel talað um að vera á Skotsvæðinu með hana.
Dansinn fer í Naustaskóla þegar hann er tilbúinn.
Nökkvi:
Áframhaldandi vinna skv. framtíðarsýn þeirra. Mikill uppgangur er hjá þeim núna.
Stuðning hafa þeir frá ÍRA og ÍBA.
GA:
Unnið skv. samningi við þá.
Eik:
Rætt er um að koma þeim í tímatöfluform.
Svifflugfélag:
Þeir fá jákvæðar undirtekir með sínar beiðnir.
Skotfélagið:
Öryggissvæðið verði skilgreint betur.

Fimleikafélagið:
Mikið rætt en ekkert ákveðið.
Óðinn:
Jákvætt tekið í þeirra mál.

Þröstur sagði frá Ráðstefnu ÍBA og Jafnréttisstofu sem verður í nóvember 2013.
Rætt um Háskólann um að stofna námsbraut í íþróttafræðum, Þröstur er með pappíra frá
Háskólanum á Akureyri um þetta síðan 1998.
Fundi slitið kl. 19.00
Þóra Leifsdóttir ritaði

