772. fundur stjórnar

Mættir: Ólafur Oddur, Sigmundur, Snorri, Sabína og Snær

1.Mál
Aðsent efni
Boðsbréf í 120.ára afmæli Ármanns 11.okt nk. klukkan 14.30. Stjórn GLÍ boðið en
Ólafur og Snorri stefna á að mæta fyrir hönd stjórnar.
Bréf frá IFCW vegna evrópumeistarmóts í Skotlandi 2009, efni vísaði til
Utanríksnefndar.
Bréf frá ÍSÍ, áminning um að frestur til að sækja um styrk í norræna
Menningarmálasjóðinn rennur út 1.okt.
Bréf vegna styrks umsóknar fyrir fjárlög 2009 umsóknarfrestur til 1.okt . Málin
rædd og sett í hendur Ólafs og Sigmundar
Bæklingur vegna forvarnardags.

2.Mál
Glímukynningar
Svana búin að vera með eina kynningu í Austurbæjarskóla sem gekk mjög vel
og íþróttakennari þar búinn að hafa samband við Ólaf Odd og lýsa ánægju
sinni með kynninguna.
Snær verður með glímukynningu á Egilsstöðum föstudaginn 3.okt nk.
Kjartan Lárusson er að fara af stað með glímukynningar á Laugarvatni, bæði í
grunnskólanum og Menntaskólanum.
Búið er að óska eftir glímukynningu í Borgarnesi og verður hún fljótlega.

3.Mál
Meistaramót á Reyðarfirði
Ólafur búinn að ræða við Kjartan formann Glímudómarafélagsins vegna
dómara á mótið.
Ólafur búinn að hafa samband við Þórodd Helgason vegna framkvæmdar
mótsins. Þóroddur búinn að fá starfsfólk til að starfa á mótinu.

4.Mál
Haustmót GLÍ og Sveitaglíma á Ísafirði 18-19.okt
Rætt var um flokka skiptingu, sem gerir ráð fyrir að í elsta flokk séu þeir sem
eru í 9.-10 bekk.

5.Mál
Keppnisgjöld
Nýtt fyrirkomulag verður kynnt á formannafundi félaganna nóvember.
6.Mál
Mark Liberman
Von er á peningum frá Belt-Wrestling sambandinu á allra næstu dögum. Orri
Björnsson hefur verið í samandi Liberman vegna málsins.

7.Mál
Önnur mál
Bíll GLÍ, Snorri kominn í málið og sér um að afskrá bílinn.
IGA, skuldastaða rædd
Rætt um aðhaldsaðgerðir GLÍ, nokkrir búnir að hafa samband við Ólaf og lýsa
ánægju sinni með þessar aðgerðið.
Þjálfarar úrvalshóps, Svana og Snær byrjuð að undirbúa fyrstu úrvalshóps
helgina.
Flest félög byrjuð að æfa og starf að komast á fullt.
Sigmundur viðraði ferskar hugmyndir um kynningu Glímunnar.
Næsti fundur stjórnar miðvikudaginn 15.okt kl.19.00 á skrifstofu GLÍ.
Fundi slitið klukkan 20.20

