
Aðalfundur FIMAK 10.06.2021  

Haldinn í sal Giljaskóla kl 20:00 

Liður 1 

Fundur settur: Aðalsteinn formaður FIMAK  stingur upp á að Geir Kristinn verði fundastjóri.  Samþykkt 

Geir Kristinn stingur uppá að Rannveig sé fundarritari.  Samþykkt 

Athugasemd kemur frá fundarmönnum að auglýsa hefði mátt fundinn betur.  T.d. með tölvupósti og 

með Sportabler.  Fundur var auglýstur á heimasíðu FIMAK og á Facebook FIMAK.  Rætt var um að nota 

Sportabler einnig næst. 

Liður 2 

Geir Kristinn fer yfir fundargerðina af síðasta aðalfundi. Samþykkt 

Liður 5 

Aðalsteinn formaður FIMAK heldur erindi og fer yfir það sem helst bar á góma á síðasta ári og einnig 

framtíðarsýn FIMAK. 

Geir Kristinn lýsir ánægju sinni með að vinna við fyrirmyndarfélag sé að klárast og FIMAK missi ekki þá 

styrki sem í boði eru frá Akureyrarbæ. 

Liður 6 

Laufey aðstoðarformaður FIMAK fer yfir reikninga FIMAK sem eru síðan samþykktir af fundinum. 

Liður 7  

Laufey fer yfir Ársreikning FIMAK  

Töluverður hagnaður er af rekstri FIMAK.  Laufey útskýrir að hann sé vegna styrkst frá ÍSÍ og 

hlutabótaleið ríkisstjórnar.  Verður ekki á næsta ári.  

Ársreikningur samþykktur. 

Liður 8 

Rætt um sameiningu Sportabler og Nora.   

Liður 9  

Lagabreytingar kynntar 

Lagabreytingar samþykktar. 

 

Liður 10 

Kosning formans 



Aðalsteinn býður sig fram til eins árs.  Samþykkt 

Liður 11 

Kosning stjórnarmanna og 2 varamanna.  

Tillögur um stjórnarmenn kynntar 

2 ára setur  

Hafdís Björg Hjálmarsdóttir , Ásdís Halldóra og Peter Höller.  Samþykkt 

1 ár 

Inga Stella Pétursdóttir.  Samþykkt 

Stjórn  

Aðallheidur Reynisdóttir, Aðalsteinn Helgason, Laufey Arnadóttir, Hafdís Björg Hjálmarsdóttir, Ásdis 

Halldóra, Peter Höller og Inga Stella Pétursdóttir. 

Varamenn í stjórn 

Berglind Gylfadóttir.  Hún kemur beint inn fyrir Aðalheiði sem er í leyfi. 

Rannveig  

Liður 12  

Kosning skoðunarmanna reikninga 

Sverrir og Rannveig áfram.  Samþykkt 

Liður 13 

Styrktarfélagsgjald samþykkt óbreytt. Samþykkt 

Liður 14  

Önnur mál  

Spurt um hvort mótaskráin sé kominn fyrir næsta vetur. Hún liggur ekki fyrir. 

Ellert spyr um hvort umræða hefur verið komið aftur um sameiningu. Aðalsteinn svarar að sú vinna sé 

ekki í gangi eins og er.  

Umræða um sameiningar. 

Umræða um betra upplýsingaflæði til foreldra. T.d. fyrir þrepamót sem var í maí. Vantaði upplysingar til 

foreldra í hvejru iðkenndur ættu að vera og svo kom miðasala á síðustu stundu. Nyjar stelpur sem höfðu 

ekki keppt áður. Senda upplýsingar í gegnum sportabler.  

Tillaga ármans upp að stofna nefnd til að fá folk í stjórn.  Kannski 2 mán fyrir aðalfund.  

Rætt var um að tilnefna íþróttamann FIMAK 16 ára og eldri. 



Geir kristinn þakkar fyrir sig og þakkar gott samstarf við stjórn FIMAK.  

Aðalsteinn Þakkar stjórnarmönnum sem eru að hætta og óskar nýja velkomna.  Að síðustu þakkar hann 

fyrir komuna. 

Fundi slitið ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


