Ungmennasamband Kjalarnesþings

Fundargerð

Engjavegi 6
104 Reykjavík
Símanúmer: 514 4090
Tölvupóstur: umsk@umsk.is
Vefsíða: http://www.umsk.is

Fundarmenn og afrit:

Dags fundar: 7. Mars
2018

Valdimar Leo, Larus,
Guðmundur, Magnús,
Steini, Teddi, Halla, Hanna
Carla, Valdimar G.

Tími: 12:00
Staður: UMSK skrifstofan
Fundarritari:Valdimar
Gunnarsson

Dagskrá

1.

Nr.

Lýsing
1.

Fundur settur – formaður setti fundinn og bauð sérstaklega velkomin nýja stjórnarmenn

2.

Fundargerð frá 7. feb 2018 - samþykkt

3.

Stjórn skiptir með sér verkum – formaður lagði til að Magnús verði varaformaður, Guðmundur gjaldkeri og
Hanna Carla ritari - Samþykkt

4.

Fra framkvæmdastjóra
Biathlon – keyptir hafa verið 8 biatlon riflar með öllum búnaði til keppni. Samstarf við frjálsíþróttadeild Breiðabliks
og þríþrautarfólk í sama félagi auk Skofélags Kópavogs um að taka að sér að fóstra verkefnið. Rætt um að kynna
verkefnið fyrir fleiri félögum (skokkhópum) á svæðinu.
Skólamót í blaki – verkefnastjóri í vinnu við kynningu og undirbúning á mótinu. Búið að heimsækja alla skólastjóra
á svæðinu og nú standa yfir kynningar í öllum skólunum 20 á UMSK svæðinu. Búið að sækja um styrk fyrir
verkeninu.
Þjálfun eldriborgara – framkvæmdastjóri sagði frá verkefni sem gengur út á þjálfun eldriborgar í bæjarfélögunum
og hugsanlega aðkomu íþróttafélaga að því.
Landsmótið á Sauðarkróki – hver verður okkar aðkoma? Umræða varð um hver okkar aðkoma væri að
kynningu á mótinu. Safnast hefur í Landsmótssjóð í gegnum tíðina og spurning hvernig sjóðurinn verður nýttur þar

2

-

sem keppendur verða á eigin vegum á þessu nýja landsmóti á Sauðarkróki í sumar. Niðurstaða að býða með
ákvörðun fram á næsta fund.
Stefnumótun – Ákveðið að finna verkefnisstjóra til að leiða vinnu í haust þar sem skerpt verður á stefnunni til
næstu tveggja ára.

5.

Önnur mál – Fundartími stefna á hádegisfundi. Boða fundina kl. 11:45 þannig að þeir sem vilja borða geti klárað
það fyrir fundinn sem hefst þá kl. 12:00.
Umræða um víðavangshlaup (viðburð) í tengslum við 100 ára afmæli lýðveldisins.
Framkvæmdastjóri nefndi hugmynd um skoðunarferð til Englands

