Ungmennasamband Kjalarnesþings

Dagskrá

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

Dags fundar: 8. maí
Fundarmenn og afrit:

Tími: 17:00
Staður: Skrifstofa UMSK
Fundarritari: Valdimar G.

Valdimar Leó, Ester,
Albert, Alda, Magnús,
Guðmundur ,Helga,
Valdimar G.

Fundargerð:
Nr.2

Lýsing
1.

Fundur settur - formaður setti fundinn

2.

Bréf sem borist hafa
Umsókn um styrk – Halla Heimisdóttir frá síðasta fundi. Ákvörðun frestað. Senda gögn til stjórnarmanna.
Bréf frá ÍSÍ vegna RSK – til kynningar( senda út bréf til félaga um stöðu mála)
Bréf frá Ými vegna brúar - skoða hvað áhrif þetta hefur á starfssemi íþróttafélaganna við voginn. Ekki verði ráðist í
slíkt án þess að skoða áhrif og hafa samráð við klúbbana.
Bréf frá Breiðablik styrkur fyrir kvikmynd – samþykkt kr. 50.000 greitt við lok myndar.

3.

Útreikningur á Lottóinu – gerð útreikniskjals KPMG tilboð 150.000 + vsk. Samþykkt að taka þessu tilboði.

4.

ÍSÍ þingið – upplýsingar frá þinginu. UMSK fólkið Hafsteinn Pálsson, Ingibjörg Bergrós og Lárus Blöndal voru
endurkosin. Gera könnun á notkun felix hjá aðildarfélögum. Kynna sjálfboðaliðavefinn fyrir félögunum.

5.

Vorfundur UMFÍ – Haldinn á Húsavík um helgina. Framkvæmdastjóri fer á fundinn. Áherslur:Gera átak í að ná yngri á
50+. Setningarathöfn framkvæmd og tímasetning .

6.

Landsmótin í sumar- staðan – gengur vela ð fá liðsstjóra leita til neðradeildarliða í fótboltanum. Hvetja til þátttöku.

7.

Fundartími – skoða breytingu á fundartíma þar sem Margrét er upptekin alla miðvikudaga. Næsti fundur þriðjudag 4.
Júní.

8.

Verkefni varðandi upplýsingabækling - Framkvæmdastjóri kynnti hugmyndir um gerð kynningarefnis um hvernig
íþróttafélög er byggð upp. Ætlað til kynningar meða almennings.

9.

Verkefni varðandi áframhaldandi eflingu á íþróttum aldraða - halda áfram með þetta og heyra í Margréti bjarna.
Samstarf við Flemming og Ingimund.

10. Önnur mál

2
Velja fulltrúa stjórnar á afrekssjóðinn - Albert Valdimarsson gjaldkeri fulltrúi stjórnar.

Næsti fundur:
4. Júní – þriðjudagur (3 til vara)

Mál í vinnslu
Lýsing á máli

Ábyrgð

Halla Heimis frá síðasta fundi

valdi

Áætluð skil

