Ungmennasamband Kjalarnesþings

Fundargerð

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

Fundarmenn og afrit:

Dags fundar: 4. feb. 2015

Valdimar Leo,
Guðmundur,Larus,
Þorsteinn, Magnús og
Valdimar G.Margreét,
Solveig og Helga boðuðu
forföll.

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

Dagskrá

1.

Nr.

Lýsing
1.
2.

Fundur settur – formaður setti fundinn
Fundargerð frá 14. Jan 2015 - samþykkt

3.

Bréf sem hafa borist
a) UMFÍ – ferð til Danmerkur. UMFÍ býður sambandsaðilum sínum í námsferð til Danmerkur 7. -10. Maí.
Farið verður í heimsókn til DGI sem eru systursamtök UMFÍ í Danmörku. Kostnaður við ferðina verður kr.
70.000 með öllu. Ákveðið að panta fyrir þrjá frá UMSK.

4.

UMSK þing – haldið í Hlégarði fimmtudaginn 26. Febrúar kl .18:00
Undirbúningur fyrir þing:
Staðsetning þingsins í Hlégarði Mosfellsb
Þingforseti – Aftureldingarmenn munu finna forseta
Hressing – Café easy mun sjá um veitingar
Framboð til stjórnar - farið yfir hverjir hafa gefið kost á sér til áframhaldandi starfa.
Tillögur frá stjórn – Lög sambandsins lesin yfir og gerða´r breytingar sem flestar snúa að því að uppfæra
þau og aðlaga að nútímanum. Farið yfir reglugerð fyrir Afreksmanasjóð og þær breytingar sem stjórn
sjóðsins leggur til.
Framkvæmdastjóri leitar eftir tillögum frá aðildarfélögum um afreksmenn einstakra íþróttagreina.

5.

Söguritun – Jón hefur lokið ritun sögunnar til 1962 og safnað myndum sem sögunni fylgja. Jón hefur komið með
auka reikning uppá 173.000 kr. sem er aukavinna við verkefnið. Samþykkt að borga þennan reikning. Einnig
var samþykkt að setja söguna upp þannig að hún sé tilbúin til að setja á heimasíðuna eða til prentunar síðar.
Ársfundir félaga / samstarfsráð félagannana -frestað

6.

2
7.

Sjónvarpsstöðin, - frestað

8.

Fundir framkvæmdastjóra hjá UMFI - frestað

9.

Önnur mál Þurfum að halda fund fyrir þingið – verður boðaður síðar

-

Mál í vinnslu
Lýsing á máli

Ábyrgð

Áætluð skil

