Knattspyrnuþjálfarafélag Íslands
27. febrúar 2014
3. fundur

Staðsetning: Dísarás 19 kl. 20.15-22.30
Mættir: Sigurður Þórir, Kristján, Theodór, Davíð og Halldór
Boðuð forföll: Daði, Ómar
Formaður opnar fundinn
Fundarmenn voru mjög ánægðir með veittar veitingar en það var Davíð sem að sá um þær að
þessu sinni. Næst mun Ómar sjá um veitingarnar þegar að fundur verður haldin næst í heimahúsi.
:-)
1.

Fundargerð síðasta fundar.
Hún var borin upp og samþykkt.

2.

Fundur með Geir og Þóri.
Sigurður og Ómar fóru á fund með þeim félögum í KSÍ til þess að ræða áframhaldandi
samstarf. KSÍ mun halda áfram að borga árgjald knattspyrnu- þjálfarafélagsins einnig
verður áframhaldandi samstarf þegar kemur að ráðstefnu haldi þ.e.a.s. með ýmsan
kostnað og skipulagningu. Einnig stendur okkur til boða að sækja um styrk til þeirra ef
að við þurfum að sækja fundi erlendis, eina sem þarf ef góðan fyrirvara.

3.

Ávarp formans á þingi Knattspyrnusambandsins á Akureyri.
Rætt var um ræðuna og voru stjórnarmenn mjög ánægðir með innihald hennar og góðir
punktar litu dagsins ljós.

4.

Viðburðir á komandi ári (fyrirlesarar innlendir eða erlendir).
Daði er í viðræðum við belga, Halldór stakk upp á fyrrverandi yfirmanni Everton og
Davíð spurði hvort að það væri ekki hægt að fá einhverja fræga sem eru ekki í
þjálfarastörfum í augnablikinu. Kristján ætlar að reyna að fá Ferguson.

5.

Þjálfaraferð erlendis.
Athuga hvort að það sé hægt að fara í ferð í kringum ísl. karlalandsliðið og dagsetningar
sem komu til tals eru 16.nóv (Ísl - Tékkland) eða 17.okt, annar kostur væri að fara til
Þýskalands og þar væri hægt að sjá leik og kíkja á æfingar hjá einhverju liði. Mögulega
væri hægt að hafa ferðina tvískipta þ.e.a.s. 2 hópar yngri- flokka og eldriflokka þjálfun.
Sigurður ætlar að tala við viðeigandi aðila og sjá hvað er hægt að gera.

6.

Lögfræðingur fyrir KÞÍ.
Það er greinilegt að við þurfum að breyta vinnuferlinu hjá okkur í þeim málum sem að
koma upp á milli þjálfara og félaga. Við þurfum að auka vægi okkar hjá félögunum, þegar
að félagsmenn hafa samband við okkur og þurfa aðstoð. Við álitum svo á að við þurfum
að ráða lögfræðing sem er tilbúinn til þess að vinna í svona málum fyrir hönd
félagsmanna. Kristján er að skoða þau mál tengdu því að það er verið að vinna í því að
búa til 2 gerðir af samningum fyrir okkar félagsmenn og mun leyfa okkur að fylgjast með
þróun mála. Einnig þekkir Davíð manneskju sem að hefur unnið að svona málum og
ætlar hann að hafa samband við hana.

7.

Önnur mál.

Halldór fór yfir hvað hann er búinn að gera í sambandi við að senda spurningalista til
félagsmanna og mun hann halda áfram að vinna að þessu. Spjallað var aðeins um að við
þyrftum að vera sýnilegri svo að fólk viti að við séum til.
Í lok fundar var horft á umfjöllun RÚV um ályktanirnar okkar sem að við sendum á
fjölmiðla.

