Fundargerð - Stjórnarfundar UMSK
Haldinn á Teams þriðjudaginn 13. október 2020
Mættir: Valdimar Leo, Magnús, Guðmundur, Larus, Halla, Pétur.
Dagskrá:
1. Fundur settur – formaður setti fundinn
2. Fundargerð frá 25. ágúst - samþykkt.
3. Bréf frá UMFÍ – Sambandsráðsfundi frestað til 29. okt. kl. 17.15 og verður
fjarfundur.
4. Þrastaskógur – búið að fá aðila á Selfossi til að fjarlægja húsið. Vill hann bíða
þar til frystir svo jarðrask verði sem minnst.
5. Heimasíðan – Farið yfir útlit heimasíðunnar og ábendingar um hvað mætti
betur fara.
6. Sjóðir UMSK
- Afreksmannasjóður – hann stendur nokkuð sjálfstætt og er fjármagnaður af
Lottó. Í eðlilegu árferði er sótt reglulega í hann.
- Landsmótssjóður – hann var ætlaður til að fjármagna Landsmótsþátttöku
UMSK. Þar sem Landsmótin hafa verið löggð niður þá hefur hann staðið
óhreyfður lengi. Greitt verður úr honum vegna kostnaðar við starfsmann
Íþróttaveislunnar.
- Söguritunarsjóður – söguritari er að störfum og laun hans tekin úr þessum
sjóði.
- Fræðslusjóður og Verkefnasjóður – Skrifa þarf reglugerð fyrir úthlutun úr
þessum sjóðum. Umræða um að sameina í einn sjóð Fræðslu – og
útbreyðslusjóð. Larus og Guðmundur skrifa fyrstu drög að reglugerð sem borin
verður upp á nóvemberfundi stjórnarinnar.
7. Fotboltafitness – nýtt verkefni. Framkvæmdastjóri sagði frá nýjuverkefni sem
fyrirhugað er að keyra í Mosfellsbæ. Samþykkt að UMSK stæði straum að
kostnaði við fyrsta námskeiðið.
8.
9. Eldriborgaraverkefnið í Kópavogi – Framkvæmdastjóri fór yfir verkefnið sem
fer mjög vel af stað í Kópavogi. Umræða um að kynna fyrir öðrum félögum í
öðrum bæjarfélögum.
10. Formannafundur – Ákveðið að sjá til með framang Covit og hafa fundinn í
nóvember ef aðstæður leyfa.
11. Önnur mál
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