Stjórnarfundur Sundráðs ÍRB

Reykjanesbær, 12. mars 2013 kl:19:15
Mættir: Hilmar Örn, Elsie, Falur, Guðný, Heiðbrá, Dúna, Sigurþór, Munda, Herdís,
Kolla, Harpa, Sigurbjörg, Ant, Anna, Sara Lind.
1. Búningamál
a. Farið yfir hugmyndir um nýja búninga. Nokkrir valkostir skoðaðir.
Ákveðið að skoða fleirri búninga áður en við tökum ákvörðun.
2. Skipan nýrrar stjórnar
a. Formaður Sibba, varaformaður Harpa, Ritari Hilmar Örn, Gjaldkeri
Anna, meðstjórnandi Falur, varamenn eru Sigurþór og Herdís
3. Páskamót
a. Mótið verður haldið í Vatnaveröld 20. Mars 2013. Upphitun hefst kl.
16:45 og keppni hefst kl: 17:30. Allir hópar munu taka þátt.
b. Anna kaupir páskaegg sem notuð eru í þátttökuverðlaun.
c. Hilmar athugar með verðlaunagripi.
4. ÍM 50
a. Það munu fara um 26 sundmenn frá okkur.
b. Við munum halda foreldrafund 19. Mars 2013 kl: 19:30
c. Farið verður í fjáröflun. Þar sem safnað verður aulýsingum.
d. Leita þarf tilboða frá fjölmiðlum fyrir birtingu á auglýsingum í
fjáröflunarskini. Áætlaður birtingadagur á auglýsingu er 11.03.2013.
5. Landsbankamót
a. Verður haldið 10 – 12 maí í vatnaveröld
b. Við þurfum að skoða verð á verðlaunum.
c. Við viljum skoða aðra möguleika á því fyrir hvað við veitum
verðlaun. Ekki endilega 1, 2, 3 sætið.
d. Guðný tekur að sé að vera gjaldkeri.
e. Hilmar Örn tekur að sé að útvega verðlaun og verðlaunaborða fyrir
bestu tíma. Einnig verðlaun fyrir lokahófið.
f. Kolla tekur að sér að sjá um sjoppuna.
g. Anna tekur að sér riðlastjórn
h. Sigubjörg tekur að sér að finna út hvað er búið að gera varðandi
þann tækjabúnað og annað sem beðið var um að yrði lagað í
vatnaveröld.
6. Önnur mál
a. Þjálfara mál á næsta ári búið er að semja við Ant. Verið er að fara
yfir samningsmál við aðra þjálfara.
b. Tillaga um að fara með elsta hópinn í æfingarbúðir eitthvað í
nágreni við Reykjavík. Ant mun skoða.
c. Farið yfir skiltamál.
Næsti fundur var ákveðinn 02.04.2013 kl. 19:15
Fundi slitið kl: 21:15 Fundinn ritaði Hilmar Örn

