FUNDARGERÐ
138. stjórnarfundur KRAFT
138. stjórnarfundur KRAFT var haldinn á Zoom 16. febrúar 2022, kl.20.15.
Fundarmenn :
Fjarverandi :
Fundarritari :

1.

Gry, Rúnar, Hinrik, Þórunn Brynja, Auðunn, Lára og Laufey
Aron Ingi
Laufey

FUNDARGERÐ

Síðasta fundargerð samþykkt.
2.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

UNDIRBÚNINGUR FYRIR KRAFTLYFTINGAÞING

Fundarboð eru farin út
Kjörbréf í vinnslu (Lára)
Heiðranir - Kristín og Viktor (Gry og Lára)
Reikningar verða sendir út um helgina (Hinrik / Aron Ingi)
Fjárhagsáætlun verður tilbúin fyrir þingið (þmt. aukinn fjöldi lyfjaprófa skv. afreksstefnu)
Árskýrsla stjórnar - Gry hefur sent á stjórn til rýni
Lagabreytingar og afreksstefna er tilbúin fyrir þingið
Kosningar á þinginu :
• Gry verður formaður eitt ár í viðbót
• Líklega búið að manna formanninn í dómaranefnd og mótanefnd
(uppstillinganefnd (Hinrik, Rúnar og Auðunn))
Gry sendir minnisblað á þingforseta
Þingritari verður Laufey, Þórunn vararitari
Kjörbréfanefnd : Hinrik, Lára og Auðunn
Lára sendir fjölda kjörbréfa á Gry

3.

AFREKSSJÓÐUR

• Samningur við ASJ og einstaklinga er enn í vinnslu (Aron Ingi / Hinrik)
• Skilgreiningar 2022 þarf að senda á ASJ (Gry og stjórn)
4.

ÍM

Hjalti Úrsus er til í að halda mótið. Þórunn er tengiliður stjórnar/mótanefndar við Hjalta. Búið er
að bóka Róbert og Ása fyrir móti. Enn á eftir að staðfesta mótsstað.

5.

LANDSLIÐSMÁL

Landsliðsskipulag er á áætlun. Einhver fækkun í masterhópnum fyrir EM klassík master
í mars. Næsta þar á eftir er EM krafty tingar í Tékklandi. Sóley, Alex, Guð nnur og EInar
Örn keppa. Í heild lítur allt vel út.
Lára er að vinna í búningamálum fyrir landsliðið. Fengið góð viðbrögð frá Jako og
Henson. Málið enn í vinnslu.
6.

HANDBÓK MÓTSHALDARA

Lára og Laufey hafa gert handbók mótshaldara sem hefur nú verið deilt með stjórn til að
rýna. Í framhaldinu fer hún á heimasíðu KRAFT.
7.

UPPGJÖR RIG

Er í vinnslu hjá gjaldkera og formanni.
8.

ÖNNUR MÁL

Gry er búin að uppfæra dómaralistann. Helgi Hauks hefur rýnt uppfærðan lista og
samþykkt.
Dómaraskráning hefur verið uppfærður á heimasíðunni
EPF hafði samband til að heyra hvort Ísland væri til í að halda Vestur-Evrópumótið
2023, átti að vera á Íslandi 2021 en fellt niður vegna Covid. Gry heyrði í Massa sem áttu
að halda mótið forðum. Málið í vinnslu.
NM verður á Íslandi 2024.
Gry ætlar að kanna hvers vegna mótalinkur liggur niðri á heimasíðunni.
9.

NÆSTI STJÓRNARFUNDUR

Gry sendir fundarboð um næsta stjórnarfund.
10.

FUNDARLOK
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Fundi slitið kl.21.25.

