Ungmennasamband Kjalarnesþings

Fundargerð

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

Dags fundar: 21. Mars
2019

Fundarmenn og afrit:
Valdimar Leo, Magnús,
Geirarður, Valdimar G

Dagskrá

Tími: 17:00
Staður: Fundarherbergi A
ISÍ
Fundarritari:Valdimar
Gunnarsson

1.

Nr.

Lýsing
1.

Fundur settur – formaður setti fundinn

2.

Fundargerð frá 16. feb 2019 – samþykkt

3.

Skipað í störf stjórnar – formaður lagði til að sama skipan væri á stjórn þ.e. Magnús varaformaður, Guðmundur
gjaldkeri og Hanna ritari.

4.

Bréf sem hafa borist
ISI – vegan fjölda þingfulltrúa á íþróttaþing - UMSK á rétt á að senda 27 fulltrúa. Senda skilaboð og
áminningu á formenn félaganna.
Þing ÍSÍ framboð og tillögur – rætt um felix og umræðu um stöðu á kerfinu. Famkv.stj. vinnur afram að málinu

5.

6.
7.
8.

Danmerkurferð UMFÍ – UMFÍ er að bjóða í kynnisferð til Danmerkur. Félögin hafa fengið boð beint og hafa
skráð sig. Formaður og framkvæmdastjóri fara á vegum UMSK og framkv.stj. falið að kanna með hvort laust
pláss sé fyrir fleiri.
Eldriborgaraverkefni í Kópavogi – kynning á stöðu á verkefninu
Þing UMSK /vangaveltur – umræða um síðasta þing UMSK þar sem léleg þátttaka var frá mörgum félögum.
Rætt um möguleika til að hvetja félög til að mæta. Sameiginlegt vandamála hreyfingarinnar. Mörg
héraðssambönd skerða félög um lotto ef þau senda ekk fulltrúa. Setjum saman hóp sem skoðar möguleika fyrir
næsta þing.

2
9.

Landsmót – hver er staðan. Búið að ræða við félög í Kópavogi sem hafa tekið jákvætt í verkefnið. Haldið áfram
að ræða við þau í næstu viku.
10. Verkefnastjóri – umræða um verkefnisstjóra verkefni og þörf og fjármögnun. Framkvæmdastjóri setur
hugmyndir á blað fyrir næsta fund.
11. Afmæli Aftureldingar – Afturelding 110 ára í April og heldur veglega afmælisveislu. UMSK færir þeim gjöf allt
að 200.000 kr.

Mál í vinnslu
Lýsing á máli

Ábyrgð

Áætluð skil
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