Ungmennasamband Kjalarnesþings

Fundargerð

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

Dags fundar: 13.jan 2016

Fundarmenn og afrit:

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

Valdimar Leo, Magnús,
Guðmundur, Lárus og
Valdimar G

Dagskrá

1.

Nr.

Lýsing
1.

Fundur settur – formaður setti fundinn

2.

Fundargerð frá 13. Nóvember 2015 - samþykkt

3.
a)

Bréf sem hafa borist
Frá ÍK ósk um aðild – ákvörðun frestað og framkvæmdastjóra falið að kanna betur með nafnið en ábendingar
hafa komið um að nafnið væri ekki á lausu. Framkvæmdasjóra falið að svara erindinu.

4.

Ársþing UMSK
Haldið miðvikudaginn 24. febrúar í Íþróttamiðstöðinni Laugardal og hefst kl. 18:00
Lagabreyting – ábending frá ÍSÍ um leiðréttingu á lögum UMSK. Framkvæmdastjóra falið að gera
þessar breytingar og senda út með þingboði og fundarboð á stjórnarmenn. Formaður kosinn til tveggja
ára.
Skýrslan – skýrslan með líku sniði og síðast
Stjórn og nefndir – stjórnarmenn láti vita með áframhaldandi setu í stjórn. Kanna með folk í nefndir.
Heyra í félögum með kandidata í heiðursviðurkenningar.

5.

Frá framkvæmdastjóra
Dansfélögin – búið að ráða manneskju til að fara í verkefnið. Skila á skýrslu 1. Febrúar. Kostnaður
378.000 sem skiptist á UMSK og ÍBR.
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6.

Fyrirmyndarhéraðssamband – framkvæmdastjóri kynnti verkefnið Fyrirmyndarhérað. Samþykkt að
UMSK byrjaði að undirbúa það að fá vottun sem fyrirmyndarhérað.
Skipun í nefndir UMFÍ – Farið yfir tilkynningar frá UMSK um fulltrúa í nefndir hjá UMFÍ.
Fræðslumálin – Framkvæmdastjóri sagði frá gangi fræðsluverkefna sem sambandið stóð fyrir. Ekki
eins mikil ásókn í námskeiðin eins og reiknað var með en men sammála um að halda áfram á sömu
braut.
Lotto 2015 – Farið yfir Lottó til sambandsins á árinu 2015. Aukning varð á milli ára sem nemur um
þremur milljónum. Mikilvægt að við höldum vöku okkar hvað varðar þessa mikilvægu tekjulind okkar
því ekki er sjálfgefið að vöxtur verði á hverju ári.

Önnur mal
-

Framkvæmdastjóri og formaður hafa farið á íþróttahátíðir í Garðabæ og Kópavogi.

-

Setja inní reglugerð afreksmannasjóð ákvæði um 50% styrk ef styrkhæf mót eru haldin hér á landi

-

Fá hópmynd af stjórn í skýrsluna

-

Umræða um hvort sambandið eigi að eiga tæki og tól sem komi öllum aðildarfélögunum til góða í sínu
starfi. Framkvæmdastjóra falið að kanna málið.
-

Jólagjöf til starfsmanns - samþykkt

-

Sameiginlegur hittingur stjórnarmanna – framkvæmdastjóri skoðar

Mál í vinnslu
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Lýsing á máli

Ábyrgð

Áætluð skil

