
 Fundargerð

Stjórnarfundur Þyts

Stjórnarfundur miðvikudaginn 9. júní 2021
Fundinn sátu: Arnar Þór Stefánsson (AÞS), Margrét Birna Þórarinsdóttir (MBÞ), 
Markús Pétursson (MP), Ólafur St. Arnarsson (ÓA), Árni Áskelsson (ÁÁ), Jón 
Kristinn Þórsson (JKÞ).
Fundargerð ritaði: MBÞ
Hófst: 20:15
Fundi slitið: 22.15

1. Samþykkt fundargerða
a. Fundagerð 18.5. 2021 samþykkt

2. Fara yfir málefni síðasta stjórnarfundar 
a. Fundargerðin vistaðist ekki fyrir mistök.
b. Gjaldkeri var með niðurpunktaða fundargerð, mun senda á MBÞ

3. Vinnuskólinn og sumarnámskeiðin
a. Samningur síðasta sumars er enn þá gildandi og unnið verður 

samkvæmt honum þar sem ekki hefur náðst samkomulag um 
breytingar á samningi. frá síðasta sumri er enn þá gildandi og 
starfsmenn verða ráðnir samkvæmt gildandi samningi.  

b. Mikill skortur á flokksstjórum hjá ÍTH og þar að auki eru flokkstjórar 
ekki með þekkingu á starfsemi félagsins. Ekki lengur gerð krafa um 
að flokksstjórar séu með lögheimili í Hafnarfirði og hafa 
stjórnarmenn Þyts kallað til mögulega aðila sem geta sinnt starfi 
flokksstjóra og munu ræða við þá á næstu dögum. 

c. Þytur búinn að tilnefna flokkstjóra sem geta sinnt starfi flokksstjóra. 
MP íþróttastjóri með fulla viðveru.

4. Hafliði og umgangur þeirra í aðstöðu Þyts
a. Félagsmenn Þyts hafa vakið athygli á því í tölvupósti að starfsmenn 

annars klúbbs, Hafliða, nýti aðstöðuna í þágu Hafliða.
b. Samþykkt að skrifa Hafliða bréf þar sem þeir eru formlega boðnir 

um að nýta sér ekki eigur klúbbsins í eigin þágu. Að svo komnu 
liggja ekki fyrir samningar milli klúbba

5. Ráðning Sindra Blæs Albertssonar sem aðstoðarþjálfara
a. Næsta skref er að ganga frá samningum við Sindra Blæ að öllum 

líkum tekinn inn á samningi ÍTH en að auki verður hann ráðinn inn 
sem verktaki. 

6. Framkvæmd sjómannadagsins og 17. júní hátíðarhöld
a. Rætt.

7. Önnur mál
 Kayaknámskeið

o Fyrirspurn um kayaknámskeið barst á stjórn. Umræður um hvernig 
best er að standa að fyrirkomulag námskeiðs. JKÞ formaður 
kaykklúbbs mun ræða við félagsmenn um áhuga á námskeiðshaldi. 
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