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1.

Kosning í embætti

Sigtryggur heldur áfram sem varaformaður, samþykkt einhljóða. Ágústa tekur að sér að vera
skoðunarmaður/gjaldkeri eins og var ákveðið á aðalfundi að hlutverkið yrði. Ágústa verður þá með
skoðunaraðgang á reikningum félagsins. Þura og Ágústa taka að sér að móta þetta hlutverk frekar í
samráði við Gulla. Heyra þarf í Gulla með breytingar á gjaldkerastöðunni og móta samstarfið með
honum. Sækja þarf um prókúru fyrir Þuru þannig að hún geti borgað einhverja reikninga en það þarf að
móta hvernig ferlið ætti að vera, hvort það væru ákveðnar upphæðir eða reikningar sem hún hefði
heimild til að greiða. Skrá þarf Ágústu sem stjórnarmann hjá skattinum og taka aðra út. Anita tekur að sér
að skrifa fundargerð eftir fundi, og fær Þuru til að setja upp á heimasíðu eftir fundi og eftir að fundargerð
hefur verið samþykkt. Stjórn tilnefnir Valda í stjórn boltasjóðs í eitt ár í samræmi við nýsamþykkt lög (sem
voru samþykkt á aðalfundi, það er samþykkt einhljóða.
2.

Dagskrá og áætlanir nýrrar stjórna

Fundir skipulagðir fyrir árið 2021; 18 ágúst klukkan 17:00, 22 september klukkan 17:00, 20 október
klukkan 17:00 og 24 nóvember klukkan 17:00.
Styrkir og annað; Ákveðum það fyrir haustið, hvað verður auglýst og hvað er í boði
3.

Rafræn stefnumótun KH

Ný heimasíða; áætlað að setja hana í loftið í júlí, fyrir haustskráningar. Vefverslun þarf að bíða með þar til
kassakerfi er komið. Búið er að semja við REGLA að sjá um kassakerfið og þar inni er áskriftarkerfi, þeir
eru að vinna í því. Kerfið verður innleitt í þrepum í sumar og stefnum að því að hafa allt tengt saman og
klárt fyrir 1 september. Búið er að fjárfesta í tölvubúnaði sem er kominn á staðinn en á eftir að setja upp.
4.

Verðskrá fyrir námskeið í haust

Verðskrá fyrir barna- og unglinganámskeið er svona eins og er; 22þkr fyrir 1x í viku , 40þkr fyrir 2x í
viku, 48þkr fyrir 3 í viku og 55þkr fyrir 4x í viku = í 16 vikur (önn). Samþykkt að hækka öll námskeið og
miðað við að grunnur hækkar um 5.000 kr.
5.

Önnur mál

Fundur með ÍTR/ÍBR miðvikudaginn klukkan 16, 9 júní. Frímann hjá ÍBR og Steinþór hjá ÍTR töluðu sig
saman, og er þeim boðið ásamt þeim sem sitja í íþrótta og tómstundaráði að koma og kynnast betur
klifurhúsinu.
Rætt var um að gerð yrði heimildarmynd um klifur á Íslandi, Birnir, Lóa og Ágústa vilja setja það
verkefni af stað. Jafnframt var rætt um það að fá Birnir til að gera kynningarmyndband sem nýliðar þyrftu
að horfa á áður en þeir fá að fara inn að klifra.
Búið er að fjárfesta í nýjum leiguskóm
Sérsambandið ætti að vera á lokametrunum, fundur með stjórn ÍSÍ í lok júní og ætti það að vera
lokaskrefið í stofnun sambandsins.
Elmar fer út með liðinu á Norðurlandamótið og nokkrir krakkar frá okkur.
Klifurhúsið greiðir 150þkr í boltasjóð sem er gamalt mál vegna Nordic Youth Camp, Þura og Ben sjá
um að loka því máli með Björk.
Á aðalfundi var kosið um að bættur yrði við sá möguleiki að hafa 1500kr meðlimagjald til að vera
meðlimur Klifurfélags Reykjavíkur, það þarf að undirbúa það. Þura sér um að útfæra það.
Samþykkt var að Rósa myndi sjá um að skipuleggja árshátíð í haust. Einnig var ákveðið að stefna á
örþing um klifur samhliða árshátíð í haust, og reyna að hafa í september eða í síðasta lagi október.
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