Ungmennasamband Kjalarnesþings

DagskráFundargerð

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

Fundarmenn og afrit:

Dags fundar: 10. sept
2015

Valdimar Leo, Larus,
Magnus, Þorsteinn,
Margret, Valdimar

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

Dagskrá

1.

Nr.

Lýsing
1.

Fundur settur – Formaður setti fundinn

2.

Fundargerð frá 8. juní 2015 - samþykkt

3.

Bréf sem hafa borist
a) Bréf frá UMFÍ
Boð um sambandsþing UMFÍ – Sambandsþing UMFí haldið í Vík í Mýrdal 17. – 18. Okt. Framkv.stj.
falið að bóka herbergi og auglýsa eftir fulltruum frá aðildarfélögum.
Tillögur fyrir þing – Tillaga um að lyfta Lottoþakinu, tillögur um nefndir innan UMFÍ – framkv.stj sendir
fullunnar tillögur út á stjórnarmenn en þær þurfa að berast UMFÍ fyrir 19. Sept.
b) Umsók um styrk - Ragnheiður Karlsdóttir sækir um styrk vegan Ungmennaviku NSU + bréf frá UMFÍ um
saman mál. – Framkv.stj. falið að skoða með kostnað vegan ferðarinnar.

4.

Fjármál – staðan Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu fjármála og er hún á pari við stöðuna á sama tíma í fyrra.

5.

Frá framkvæmdastjóra – Framkv.stj fór yfir það helsta sem hefur verið í gangi
Unglingalandsmót UMFÍ – Tvöhundruð og sjökeppendur kepptu á Unglingalandsmóti UMFÍ á Akureyri
og styrkti UMSK hvern og einn um kr. 2.500.
Dansmót UMSK – Dansmót UMSK verður haldið í Smárnum Kópavogi 18. Október og er
samstarfsverkefni dansfélaganna í Kópavogi.
Skólahlaup UMSK – Skólahlaupið verður haldið í Kópavogi þriðjudaginn 29. September. Kl. 10:00.
Starfskýrslur félaga – Óvenju illa hefur gengið að innheimsta starfskýrslurnar í ár.

2
-

6.

Stefnumótun UMFÍ – Framkv.stj. greindi frá því að hann væri í tveimur starfshópum vegan
stefnumótunarvinnu UMFÍ.
Körfuboltamót UMSK – Körfuboltamót UMSK var haldið í fyrsta sinn í ágúst. Körfuboltadeild
Breiðabliks sá um mótið.
Afreksmannasjóður – Úthlutað var úr Afreksmannasjóðnum í byrjun September. Að þessu sinni var
úthlutað 1.6 milljónum. Þetta var önnur úthlutun á árinu. Næst verður úthlutað í desember.
Afreksmiðstöð – bréf vegan afreksmiðstöðvar kynning. Framkvæmastjóri sendir út öll gögn.

Önnur mal

Mál í vinnslu
Lýsing á máli

Ábyrgð

Áætluð skil

