
Ungmennasamband Kjalarnesþings   

     

 

Engjavegi 6 

104 Reykjavík  

Símanúmer: 514 4090 

Tölvupóstur: umsk@umsk.is 

Vefsíða: http://www.umsk.is 

Fundargerð 
 

 

  

  

Fundarmenn og afrit: 

Valdimar Leo, Albert, 

Magnús, Guðmundur, 

Valdimar Gunnarsson, 

Ester, Margrét og Helga 

boðuðu forföll. 

 

  

  

  
 

 

  

Dags fundar: 5. Sept 2013  

Tími:  17:00 

Staður: Skrifstofa UMSK 

Fundarritari: Valdimar 

Gunnarsson 

 

 

 

Fundargerð:  
   

 

 

 

Nr.2 Lýsing 
 

1. Fundur settur -  formaður setti fundinn 

2. Fundagerð síðasta fundar - frá  4. Júní - Samþykkt 

3. Bréf sem borist hafa  

- Bréf frá UMFÍ v/ 48. Sambandsþings á Stykkishólmi 12. -13. Október -  

- Umsókn um aðild – Hnefaleikafélag Kópavogs -  Framkvæmdastjóra falið að boða þá á fund 

- Umsók um aðild – Lyftingafélag Garðabæjar - Framkvæmdastjóra falið að boða þá á fund 

- Umsók um aðild – Dansíþróttafélag Mosfellsbæjar - Framkvæmdastjóra falið að boða þá á fund 

- Umsókn um aðild ( frá síðasta fundi)- Dansfélag Garðabæjar -  Samþykkt með samþykki ÍSI 

- Bréf frá HK – styrkbeiðni  Jákvætt tekið í erindið  og þá styrkur  til undirbúnings mótsins. 

- Bréf frá Kópavogsbæ v/brúar -  Til upplýsinga. Framkvæmdastjóra falið að heyra í Ými með framhaldið. 

4. Söguritun  - Samningur við Jón M. Ívarsson. Framkvæmdastjóra falið að fylgjast með framgangi verksins og semja við 

hann um ákveðin skil fyrir þingið í febrúar. Framkvæmdastjóra falið að semja á grundvelli samnings. 

5. UMFÍ mál – Stjórnin fór yfir bréf sem henni hafði borist vegna VBS málsins. Framkvæmdastjóra falið að senda stjórn 

UMFÍ erindi um að sanleiksnefndin verði kölluð saman vegna þessara nýju gagna sem  fram hafa komið. 

 

 

5. Sambandsþing UMFÍ – Stykkishólmi 12. -13. Oktober. Eigum 18 fulltrúa. Stjórnarmenn mæti. Senda fundarboð á stjórni 

na.  

 

6. Landsmótin í sumar  

- 50+ Haldið á Vík. Ágæt þátttaka frá UMSK eða um 50 manns. 

- Landsmótið á Selfossi – Tvöhundruð keppendur frá UMSK. Áhyggjur af framtíð mótanna. Rætt um að leggja tillögu 
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fram á þinginu  um endurskoðun mótsins.  

- Unglingalandsmót. Á Höfn um 160 keppendur frá UMSK. Þátttökugjöld niðurgreidd af UMSK. 

7. Úthlutun úr Afreksmannasjóði-  Umsóknar frestur var til 1. Sept. Úthlutun á næstu dögum. 

8. Starfið framundan 

- UMSK mót í handbolta – var um síðustu viku og gekk mjög vel.  

- Skólahlaup UMSK – í byrjun október í Mosfellsbæ 

- Sundmót UMSK – í Kópavogi í október í umsjón Sunddeildar Breiðabliks. 

- Fundur með dansi og handknattleiksfólki. – Framkvæmdastjóri boðar fulltrúa þessa íþróttagreina á fund til skrafs 

og ráðagerða um framgang íþróttagreinanna. 

-  

 

9. Önnur mál 

Lottómálin  - KPMG ætlar að gera reiknilíkan fyrir nýju úthlutunarreglurna 

Getraunaátak – Framkv.stj fór á fund með Getraunum og ræddi um hvað hægt era ð gera. Spurning um hvort UMSK 

komi inn  hjá tilrauna félögum og greið kostnað við umsjón með getrauna starfi tímabundið. 

Íþróttasjóðrinn með umsókn 1. Okt. Getur UMSK sótt í sjóðinn fyrir eitthvert af verkefumi sambandsins. 
 

 

 

Næsti fundur:  Ekki ákveðið 

 

 

Mál í vinnslu 
 
 

Lýsing á máli Ábyrgð Áætluð skil 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


