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Dagskrá

Tími: 12:00
Staður: UMSK skrifstofan
Fundarritari:Valdimar
Gunnarsson
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Upplýsingar frá framkvæmdastjóra
Landsmótið Sauðárkróki og í Þorlákshöfn – Framkvæmdastjóri fór yfir mótin og aðkomu UMSK að mótunum.
Þátttakendur frá sambandinu í Þorlákshöfn var um 225 sem er svipað og undanfarin ár. Gagnrýni hefur komið frá
foreldrum vegan aðkomu sambandsins að mótinu.
Sambandsráðsfundur UMFI á Ísafirði í október – Munum senda tvo fulltrúa á fundinn. Ganga frá flugpöntun
Formannafundur ÍSI í nóv – Fyrirhugað era ð halda fund í þjóðfunastíl um skipan íþróttahéraða á landinu samhliða
fundinum.
Kópavogsverkefnið- frankvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefnisins og að Grótta væri að fara af stað með þjálfun
eldriborgara.
Söguritun – Bjarki er byrjaður að skrifa. Greiðum honum mánaðarlega fram að skilum verksins sem verður á 100 ára
afmælisárinu.
Dansmót UMSK – Haldið að venju í Kópavogi. Formaður mun setja mótið

-

Skólahlaupið – Mótinu verður skipt í tvennt í ár þ.e. í Kópavogi og Mosfellsbæ
Biathlonið – Kynningar hafa verið í gangi
Blakmót – Niðurstaða 275.000 króna kostnaður en sambandið á búnað með BLÍ fyrir um 1.000.000 króna.

-
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-

Manchesterferðin 24.-28. Okt Búið að festa 19 flugmiða út. Fulltrúar frá sex fjölgreinafélögum og fulltrúar frá
sveitarfélögunu fjórum auk sex frá UMSK munu fara í þessa ferð sem er styrkt af Erasmus áætluninni. Samþykkt að
fullrúar UMSK greiði kr. 10.000 í ferðinni.
Fjármálin – gjaldkeri fór yfir stöðu fjármála sem eru á góðu róli.
Samningur Capasent – Tilboð um stefnumótunarvinnu uppá 850.000 krónur + vsk hefur borist frá capasent. Samþykkt
Verkefnastjóri? – Framkvæmdastjóri óskað eftir að hafa fá heimild allt að 1.000.000 til að ráða tímabundið
verkefnastjóra fyrir ýmis verkefni í vetur. Samþykkt

-

Mál í vinnslu
Lýsing á máli

Ábyrgð

Áætluð skil
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