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Dagskrá 1.  
   

 

 

 

Nr. Lýsing 
 

1. Fundur  settur – formaður setti fundinn 

2. Bréf sem hafa borist   

a) UMFÍ - Fundir framkvæmdastjóra – UMFI boðar framkvæmdastjóra á vinnufund- framkv.stj. mætir 

b) UMFÍ - Tilögur frá Sambandsráðsfundi í Garðabæ – farið yfir tillögur frá fundinum - til kynningar 

c) UMFÍ - Auglýsing um umsókn um að halda Landsmót UMFÍ 2017 – umsóknafrestur til 1. Mars - til 

kynningar 

d) UMFÍ - Landsmótsreglugerð  - framkv.stj. fær 2-3 aðila sem þekkja til landsmóta með sér til að skrifa 

umsögn. 

e) KSÍ þing – til kynningar 

 

3. UMSK þing – haldið í Hlégarði fimmtudaginn 26. Febrúar kl .18:00 

- Fá þingforseta frá Mosfellsbæ(framkv.stj.) 

- Framboðð til stjórnar -hverjir gefa kost á sér áfram – framkv.stj. ræða við þá sem ekki mættir. 

- Ný félög  -félögin sem ekki voru tekin inn á síðasta þingi þar sem þau mættu ekki. Þetta eru Lumman, 

lyftingafélag Kópavogs og Lyfingafélag Garðabæjar.  

- Tillögur frá stjórn – tillögur þurfa að berast 15 dögum fyrir þing(13. Feb.) – rætt um breytingu á lögum um 

tímafrest á tillögum á reglugerðum, reglugerð um Afreksmannasjóð. Uppkast fyrir næsta fund (framkv.stj.)  

 

- Afreksmaður UMSK – Ákveðið að velja íþróttakarl og íþróttakonu UMSK. Leitað eftir tilnefningum frá 

félögum. Einnig verður lið ársins valið eins og undanfarin ár.  

- Kynningar á þinginu -  Smáþjóðaleikar, getraunir, Heilsueflandi samfélag(framkv.stj talar við Ólöfu) 

Rætt um aðrar kynningar eins og hvaða áhrif hafa frístundastyrkir haft, heimasíða UMSK. 

4. Stefnumótunin – staðan – Búið era ð mynda fyrsta faghópinn um fræðslumál. Fyrsti fundur hópsins er nú í 

vikunni. Hlutverk hópsins er að móta stefnu sambandsins í fræðslumálum. 

5. Sagan – Jón M. Ívarsson hefur lokið skrifum á sögunni til 1962 og safnað myndum sem þessu tímabil tilheyrir. 

Framkvæmdastjóra falið að heyra í Jóni með kostnað við að taka t.d. næstu 10 ár. 
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6. Blak hópur  - framkv.stj greindi frá vinnu með blakdeildum innan UMSK þar verið era ð skoða leiðir til að efla 

blakíþróttina á svæðinu. 

7. Ósk styrk v/Brynju Hlífar Hjaltadóttir – Brynja lenti í alvarlegu slysi við æfingar í íþrótt sinni motocrossi. 

Söfnun hefur verið í gangi í Mosfellsbæ. Framkv.stj falið að ganga frá málinu. 

8. Önnur mál -  

Næsti fundur 4. febrúar 

 
 

 

   

                 

 

 

Mál í vinnslu 
 

 

Lýsing á máli Ábyrgð Áætluð skil 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


