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Lýsing
1.

Fundur settur - Formaður setti fundinn

2.

Fundagerð síðasta fundar - frá 2. Okt - samþykkt

3.

Bréf sem borist hafa
Bréf frá Lyftingasambandi Íslands – til kynningar
Bréf frá VÍS – Trygginga á sumarbústað í Þrastaskógi
Bréf frá ÍSÍ V/formannafundar – haldinn í nóvember
Umsók um aðild – Lyftingafélag Garðabæjar – samþykkt með fyrirvara um samþykki ÍSÍ
Umsók um aðild – Dansíþróttafélag Mosfellsbæjar – (frestað )
Umsókn um aðild – Lyftingafélag Kópavogs – samþykkt með fyrir vara um samþykki ÍSÍ

4.

Átak í getraunastarfi – Afturelding og Stjarnan byrjuð í átaki og HK hefur óskað eftir að fá að koma inn. Guðbrandur
Stígur sér um að stjórna verkefninu. Tökum HK inn eins fljótt og hægt er. Kostnaður sameiginlegur með Getraunum.

5.

Samstarf með HK – Félagsvitundarverkefni sem unnið hefur verið með HK. Bæklingur og video sem notuð verða til
kynningar um hvernig félagið er uppbyggt. Efnið hugsað þannig að önnur félög geti nýtt sér það. Verkefnið er styrkt af
Verkefnissjóði UMFÍ og sótt hefur verið í Íþrótasjóð.

6.

Sundmeistaramót og Skólahlaup UMSK – Skólahlaupið gekk vel um 800 hlauparar tók þátt. Sundmótið haldið í
Sundlaug Kópavogs og var góð þátttaka. Þurfum að finna leið varðandi verðlaunapeninga magnið. Framkvæmdastjóri

2
ræði við formann sunddeildar varðandi þetta.

7.

Stefnumótun UMSK- Formaður kynnti tilboð frá Capasent og KPMG um stefnumótun UMSK. - Formaður og
framkvæmdastjóri hitir ÍBR og fleiri sem hafa farið í þessa vinnu og fá upplýsingar um hvernig þessi vinna gekk hjá
þeim. Sækja um styrk til bæjarfélaganna (150.000). Samþykkt með fyrirvara um fjármögnun.
Innan viku að fá niðurstöður í hugsanlega fjármögnun.( Skoða brunabótafélag )

8.

Ársþingið – tímasetja 27.. feb.

9.

Önnur mál
Rannsókn um hreyfingaleysi ungs folks – skelfileg niðurstaða. Fara með inná formannafund
Lottólíkanið verður tilbúið á fimmtudaginn –

Næsti fundur:

Mál í vinnslu
Lýsing á máli

Ábyrgð

Áætluð skil

