FUNDARGERÐ - Stjórnarfundur ÍBA
3. maí 2018, kl. 16.30 í Íþróttahöllinni.
Mættir: Geir Kristinn Aðalsteinsson, Ármann Ketilsson, Hrafnhildur Guðjónsdóttir,
Ómar Kristinsson, Helgi Rúnar Bragason og Þóra Leifsdóttir.

Dagskrá:
1. Stjórn ÍBA - Skipa stöður. Hrafnhildur varaformaður, Inga Stella ritari, Ármann gjaldkeri,
Erlingur meðstjórnandi, Ómar og Hörður varamenn.
2. Yfirferð síðustu fundargerðar, 3. apríl sl. Samþykkt.
3. Yfirferð Ársþings ÍBA, 25. apríl sl. Nefnd um siðareglur, tillaga; Guðrún Karítas frá
Akri, einn frá KA og Viðar Sigurjónsson ÍSÍ. Aðgerðaráætlun íþróttastefnu, tillaga stjórna
að óska eftir fólki frá Þór og KA, einnig að senda póst á aðildarfélögin og þeim boðið að
koma með tillögu að nefndarmönnum.
4. Fimak updates. Frístundaráð búið að bóka að taka fyrir tillögu sem miðast við að veita
Fimak lán skv. lið D á minnisblaði sem bæjarráð hefur samþykkt með bókun .
5. BFA updates. Farið var yfir stöðu málsins og er nú beðið er eftir formlegum viðbrögðum
frá ÍSÍ vegna 6.gr. laga ÍSÍ sem BFA lét á reyna vegna inngönguhöfnun þeirra í ÍBA.
6. Bréf/tölvupóstur sem hafa borist:
a. Akur og BFA sameining. Ákveðið að boða til fundar með Akri og BFA og jafnvel
Eik líka og skoða sameiningu félaganna.
b. KRAFT vegna perluáskorun ÍBV. Stjórn ásamt Þóru halda utan um
perluáskorunina sunnudaginn 6. maí, boð hefur verið sent út á aðildarfélög ÍBA.
c. Bogfimideild Akurs vegna tíma í Boganum í maí og svo aftur tillaga að
útisvæði í sumar. Stjórn samþykkir að setja málið í hendur Valda hjá Þór og
samþykkt að senda bókun á frístundaráð með samþykki stjórnar að tillögu nýju
útisvæði bogfimideildar Akurs.
d. KFA vegna kaupréttartillögu að nýju húsnæði. Mikilvægt að ÍBA,
Akureyrarbær og KFA nái samkomulagi um varanlegt húsnæði.
e. Hnefaleikafélag Akureyrar í húsnæðisvanda. Farnir úr Sjafnarhúsinu og
athuga á með norðursalinn í Laugargötunni.
7. Önnur mál.
a. Heimasíðuefni og FB. Stjórn hafi í huga efni til að setja inn á heimasíðuna og fb.
b. Ferðasjóður úr afrekssjóði. Samþykkt að sækja upplýsingar til íþróttaráðs
hvernig úthlutun hafi verið háttað.
c. Rekstrarstyrkir til aðildarfélaga. Á að úthluta í mars/apríl hvert ár. Samþykkt að
Geir og Helgi vinni að tillögum um úthlutun og beri upp til stjórnar.
d. SKA fundaði með Helga um framtíð félagsins. ÍBA telur mikilvægt að
íþróttaaðstaða SKA verði tryggð til framtíðar.
Fundur slitið kl. 18:59, Hrafnhildur Guðjónsdóttir ritaði

