Stjórnarfundur UMSE nr. 755 haldinn í safnaðarheimilinu á Dalvík mánudaginn 3. nóvember
2015, kl. 19:00.
Mætt eru: Bjarnveig, Einar, Guðrún, Sigurður, Sigrún, Þorgerður og Þorsteinn.
Bjarnveig setti fundinn kl. 19:05.
1) Fundargerð síðasta fundar.
Fundargerðin samþykkt með áorðnum breytingum.
2) Innsend bréf
a) Boð á Formannafund ÍSÍ, lagt fram til kynningar. Bjarnveig formaður mun sitja
Formannafund ÍSÍ.
3) Samningar við Sveitarfélögin.
Framkvæmdastjóri og formaður UMSE hafa undirritað styrktar og samstarfssamning
UMSE við Dalvíkurbyggð. Samningar við Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit og
Svalbarðsströnd eru á vinnslustigi.
4) Styrkveitingar
a. Afreksmannasjóður UMSE.
i. Hefur verið auglýstur. Umsóknarfrestur er til 1. des. 2015.
b. Landsmótssjóður.
i. Sjóðsstjórn Landsmótssjóðs UMSE 2009 hefur úthlutað úr sjóðnum,
vegna seinni úthlutunar 2015. Alls bárust sjóðnum 11 umsóknir.
Úthlutað var vegna 9 umsókna, samtals að upphæð 380.000.- kr.
Eftirfarandi verkefni hlutu úthlutun:
ii. Umf. Samherjar, 50.000.- kr. vegna kaupa á borðtennisróbót.
iii. Umf. Samherjar, 30.000.- kr. vegna borðtennisþjálfaranámskeiðs.
iv. Blakfélagið Rimar, 80.000.- kr. vegna framkvæmda við uppsetningu á
strandblaksvelli á Dalvík.
v. Skíðafélag Dalvíkur, 40.000.- kr. vegna verkefnisins „Fyrsti bekkur á
skíði“.
vi. Skíðafélag Dalvíkur, 60.000.- kr. vegna kaupa og uppsetningar á
ljóskösturum á barnasvæði.
vii. Sundfélagið Rán, 40.000.- kr. vegna þátttöku á sunddómaranámskeiði.
viii. Hestamannafélagið Funi, 40.000.- kr. vegna reiðkennslu barna og
unglinga.
ix. Óskar Þór Vilhjálmsson, 20.000.- kr. vegna þátttöku á
knattspyrnuþjálfaranámskeiði.
x. Guðrún Rut Hreiðarsdóttir, 20.000.- kr. vegna endurmenntunar í
reiðkennslu.
5) Sambandsþing UMFÍ.
a. Gerðar vour níu þingssamþykktir sem ná til aðildarfélaga á ný afstöðnu
Sambandsþingi UMFÍ sem haldið var í Vík Í Mýrdal
b. Ný stjórn UMFÍ var kjörin á Sambandsþinginu.
6) Nefndir UMFÍ 2015-2017.
Samþykkt að senda tölvupóst á félagsmenn og kynna þær nefndir sem eru í boði að starfa
í á vegum UMFÍ.

7) Viðurkenningar fyrir æskulýðsstarf.
Rætt um tilnefningar varðandi æskulýðsstarf, engin ákvörðun tekin en framkvæmdastjóra
falið að vinna tillögur um tilnefningar.
8) Nýr UMSE galli.
Samþykkt að UMSE gallinn verði Team Kobalt, ljósblár jakki og dökkblár.
Framkvæmdastjóri gengur frá samningi við Toppmenn og sport.
9) Staða aðgerðaráætlunar vegna stefnu UMSE.
Bjarnveig sagði frá því að siðanend UMSE er komin af stað í vinnu við að móta
siðareglur sambandsins. Nefndin stefnir á að leggja fram drög að siðareglum fyrir
næsta stjórnarfund.
10) Hugmynd Dalvíkurbyggðar um flutning skrifstofu UMSE til Dalvíkurbyggðar.
Framkvæmdastjóri sagði frá minnisblaði varðandi þá aðstöðu sem Dalvíkurbyggð
telur sig geta boðið UMSE ef skrifstofa sambandsins verði flutt til Dalvíkurbyggðar.
Samþykkt að ræða flutning á skrifstofu UMSE á næsta formannafundi sambandsins í
janúar. Framkvæmdastjóri tekur að sér að upplýsa Dalvíkurbyggð um stöðu mála.
11) Önnur mál.
a. Íþróttamaður UMSE
Samþykkt að kjör á íþróttamanni ársins verði 14. janúar 2016 að Laugaborg í
Eyjafjarðarsveit. Samþykkt að hafa valið á íþróttamanni ársins með sama hætti og
undanfarin ár. Samþykkt að óska eftir tilnefningum frá aðildarfélögum.
b. Jólafundur, samþykkt að jólahlaðborð stjórnar verði 11. desember.
c. Formannafundur ákveðinn 28 janúar 2016.
d. Ársþing UMSE. Frestað til næsta fundar.
e. Þorgerður kynnti fyrir stjórn verkefni ,,Evrópa unga fólksins‘‘ Samþykkt að
hafa samband við UMFÍ og fá frekari kynningu á verkefninu. Einar tekur að
sér að hafa samband við UMFÍ.
12) Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 9. des. kl. 17:30 Bjarnveig kemur með
veitingar.
13) Fundi slitið kl 20:44.
Sigrún Finnsdóttir, fundarritari
________________________________
Bjarnveig Ingvadóttir, formaður UMSE
_________________________________

