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1.

Nr.

Lýsing
1.

Fundur settur – Formaður setti fudinn

2.

Fundargerð frá 15. april 2015 - Samþykkt

3.

Bréf sem hafa borist
a) Bréf frá UMFÍ
Auglýsing um umsókn um Landsmót 50 + - Auglýst er eftir umsóknum til að halda Landsmót 50+ 2017.
Senda auglýsingrnar á félögin og fá álit.
Auglýsing um umsókn um Unglingalandsmót 2018 - Auglýst er eftir umsóknum til að halda
Unglingaandsmót 2018 . Senda auglýsingrnar á félögin og fá álit.
b) Umsók um aðild að UMSK
Krikketfélag Kópavogs – Aðildarumsók samþykkt
Þríkó hjólreiðar – Frestað óska eftir umsögn frá Breiðablik
c) Frá dansfélögum í Kópvogi – Samþykkt að styrkja mótið eis og önnur héraðsmót. Framkvæmdastjóra falið
að ræða við dansfélögin um fyrirkomulag keppninnar dómaramál o.fl.

4.

Fjármál – staðan (þrir mán) . Tap á rekstrinum fyrstu þrjá mánuðina er 1.451.000 sem er svipað og undanfarin ár
á þessum tíma þar sem fastir styrkir berast ekki til sambandsins fyrr en á seinni hluta ársins.
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5.

Danmerkurferð UMFÍ – ferðasaga – Þrír fulltrúar frá UMSK fóru til Danmerkur með UMFÍ til að heimsækja
systursamtök UMFÍ þar. Mjög lærdómsrík ferð þar sem þátttakendur fengu að sitja mjög fróðlega fyrirlestra hjá
DGI um þeirra starfsemi og þær nýjungar sem þeir eru með í starfinu. Kostnaður við ferðina var um 270.000 kr.

6.

Efni fyrir viðtakandi stjórnir – hlutverk og ábyrð – Framkvæmdastjóri sagði frá ritgerð sem Laufey
Guðmundsdóttir HK skrifaði í Mastersnámi sínu við HR. Ritgerðin fjallar um Leiðtogafærni stjórnenda í
íþróttafélögum. Framkvæmdastjóri hafði rætt við Laufeyju um að taka út úr ritgerðinni efni sem mundi nýtast
viðtakandi stjórnum þar sem fjallað er m.a. um hlutverk og ábyrð stjórnarmanna. Framkvmædastjóra falið að
ræða ið Laufey.

7.

Afreksmannasjóður- úthlutun – Framkvæmdastjóri greindi frá úthlutun úr Afreksmannasjóði þar sem úthlutað
var styrkjum til 66 einstaklinga og 4 þjálfara.

8.

Önnur mal – Umræða um aðildargjöld að UMSK og hvort eigi að vera lágmarksgjald við intöku félaga.
Fundartími í hádeginu dugar varla. Spurning um að hafa a.m.k. tvo fundi á ári á öðrum tímum og þá lengri.
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