Stjórnarfundur UMSE í Búgarði fimmtudaginn 7. júní. 2016, kl. 17:30. Fundur, nr. 761.
Mætt eru: Bjarnveig, Einar, Sigurður, Sigrún, Þorgerður og Þorsteinn. Forföll boða, Guðrún
og Elvar
1) Fundur settur. Bjarnveig setti fund kl:17:30.
2) Fundargerð síðasta fundar samþykkt með áorðnum breytingum.
3) Innsend bréf:
a) Bréf dagsett 8. apríl, frá Ungmennafélagi Íslands:
i) Starfsmannabreytingar hjá UMFÍ, Jón Aðalsteinn er nýr kynningarfulltrúi UMFÍ.
Lagt fram til kynningar.
b) Bréf dagsett 13. apríl, frá Fimleikasambandi Íslands: Lagt fram til kynningar.
i) Fimleikaþing - fulltrúar – kjörbréf.
ii) Póstur sendur til fimleikadeildar Umf. Svardæla.
c) Bréf dagsett 29. apríl, frá Fimleikasambandi Íslands: Lagt fram til kynningar.
i) Fimleikaþing 2016, dagskrá og tillögur.
ii) Póstur sendur til fimleikadeildar Umf. Svarfdæla.
4) Styrkir.
a) Landsmótssjóður UMSE.
i) Umsóknir bárust frá eftirfarandi félögum um styrk;
(1) Hestamannafélagið Funi x 2
(2) Sundfélagið Rán x 2
(3) Umf. Æskan x 1
(4) Skíðafélag Dalvíkur x 2
(5) Atli Sveinn Þórarinsson
(6) Agnes Fjóla Flosadóttir
(7) Sveinn Torfason
ii) Sjóðsstjórn Landsmótssjóðs UMSE hefur úthlutað úr sjóðnum. Eftirfarandi sex
umsóknir hlutu úthlutun úr Landsmótssjóði UMSE.
(1) Sundfélagið Rán vegna dómaranámskeiðs í sundi.
(2) Hestamannafélagið Funi vegna fyrirlestrarraðar um hestatengd efni.
(3) Umf. Æskan vegna kaupa á borðtennisborðum.
(4) Agnes Fjóla Flosadóttir, venga æfingaferðar.
(5) Atli Sveinn Þórarinsson, vegna þjálfunarmenntunar í knattspyrnu.
(6) Sveinn Torfason, vegna þátttöku á ráðstefnu skíðaþjálfara.
iii) Samtals var úthlutað úr sjóðnum kr. 220.000.- til þessara aðila. Næsta úthlutun
sjóðsins fer fram 1. nóvember 2016 og er umsóknarfrestur til 30. september sama
ár.
b) Ferðastyrkir. Umsóknir frá eftirfarandi aðilum bárust til UMSE um ferðastyrki.
i) Hópumsóknir
ii) Golfklúbburinn Hamar, vegna æfingaferðar í golfi;
(1) Amanda Guðrún Bjarnadóttir
(2) Arnór Snær Guðmundsson
(3) Daði Hrannar Jónsson

(4) Þorsteinn Örn Friðriksson
(5) Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir
Stjórn UMSE samþykkti að styrkja Golfklúbbinn Hamar um kr. 100.000 - Sem þýðir að hver
þátttakandi í ferðinni fær styrk að upphæð kr. 20.000 iii) Barna- og unglingaráð knattspyrnudeildar Umf. Svarfdæla, vegna þátttöku á
Gothia Cup í Svíþjóð.
1. Heiðar Andri Gunnarsson
2. Hilmar Örn Gunnarsson
3. Kári Víðisson
4. Rúnar Helgi Björnsson
5. Sveinn Margeir Hauksson
6. Viktor Snær Guðlaugsson
7. Viktor Máni Davíðsson
8. Ragnar Freyr Jónasson
9. Ívar Breki Benjamínsson
10. Daði Þórsson
11. Sindri Leó Svavarsson
12. Patrekur Máni Guðlaugsson
13. Skarphéðinn Óliversson
14. Einara Arason
15. Orri Þórsson
16. Gunnlaugur Rafn Ingvarsson
17. Þröstur Mikael Jónasson
Stjórn UMSE samþykkti að styrkja knattspyrnudeildina um kr. 340.000. - Sem þýðir að
hver þátttakandi í ferðinni fær styrk að upphæð kr. 20.000. iv) Sundfélagið Rán vegna keppnisferða.
(1) Agnes Fjóla Flosadóttir
(2) Amalía Nanna Júlíusdóttir
(3) Hjörleifur Helgi Sveinbjarnarson
Stjórn UMSE hafnaði umsókn Sundfélagsins. Iðkendur sóttu einnig um styrk sem
einstaklingar og verða umsóknir þeirra afgreiddar samkvæmt því.
v) Einstaklingsumsóknir: Vegna keppnis - eða æfingaferða. Stjórn UMSE fór yfir
þær umsóknir sem bárust og var úthlutun svo hljóðandi.
(1) Agnes Fjóla Flosadóttir kr. 20.000. (2) Amalía Nanna Júlíusdóttir, kr. 20.000. (3) Freyja Vignisdóttir. Hafnað þar sem Freyja keppir fyrir hönd félags sem er
utan UMSE.
(4) Hjörleifur Helgi Sveinbjarnarson kr. 15.000. (5) Guðmundur Smári Daníelsson kr. 20.000. (6) Sveinborg Katla Daníelsdóttir kr. 15.000. -

(7) Viktor Hugi Júlíusson kr. 15.000. Stjórn UMSE úthlutaði samtals kr. 545.000. - til iðkenda í þessari úthlutun. Samþykkt að
óska framvegis eftir staðfestingu iðkenda á þátttöku í mótum eða æfingabúðum sem þeir
sækja um styrki vegna.
5) UMSE gallinn.
a) Paris - línan.
b) Það verður hægt að fá Micropoly gallann áfram, en bara í unisex. Kvennasniðið
kemur bara úr TTS efni, sem hefur líka áferð og polyester, en er bæði hlýrra og
teygjanlegra. Micropoly. gallarnir eru á undanhaldi, þar sem þeir eru mun dýrari.
c) Verðlistinn

POLY SUIT SR
POLY SUIT JR
MICRO JKT SR
FULL ZIP TTS SR
FULL ZIP TTS LADIES
FULL ZIP TTS JR
ELITE MICRO PANTS
TEAM TRAINING PANTS
TEAM TRAINING PANTS

S-M-L-XL-XXL
116-128-140-152-164
S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL
XS-S-M-L-XL-XXL
116-128-140-152-164
S-M-L-XL-XXL
S-M-L-XL-XXL-XXXL
SR
116-128-140-152-164
JR

Magnpöntun
verð með
lógóum
9.990
7.990
7.990
6.990
6.990
6.790
7.490
3.990
3.490

Fullt verð með
Niðurgreiðsla í Með
lógóum utan
magnpöntun niðurgreiðslu magnpöntunar
2.500
7.490
13.990
2.500
5.490
11.990
1.500
6.490
11.990
1.500
5.490
9.990
1.500
5.490
9.990
1.500
5.290
9.490
1.000
6.490
10.990
1.000
2.990
5.990
1.000
2.490
4.990

Stjórn UMSE samþykkti að París gallinn verði einkennisbúningur UMSE. Samþykkt að
framkvæmdastjóri sjái um að kynna gallana fyrir aðildarfélögum.
6) Vorfundur UMFÍ
a) Sigurður Eiríksson sagði frá vofundi UMFÍ sem hann sótti fyrir hönd UMSE.
7) Hreyfivika UMFÍ.
Hreyfivikan rædd milli stjórnarmanna, þar kom fram að þátttaka hafi verið dræm á þeim
viðburðum sem voru í boði. Mikill áhugi meðal stjórnarmanna að finna leiðir til að auka
vægi og þátttöku í Hreyfiviku UMFÍ. Þorsteinn sagði frá kynningarstarfinu sem fram fór á
Hreyfivikunni.
8) Nefndir
9) Stjórn UMSE samþykkti á síðasta fundi að stofna eftirfarandi nefndir ef einstaklingar fást
í þær.
i) Knattspyrnunefnd
ii) Borðtennisnefnd
iii) Unglingalandsmótsnefnd
1) Þorgerður Guðmundsdóttir
iv) Frjálsíþróttanefnd
v) Badmintonnefnd
vi) Fræðslu- og forvarnarnefnd
vii) Hestaíþróttanefnd
(1) Guðrún Rut Hreiðarsdóttir

viii) Blaknefnd
1) Jónína Heiðveig Gunnlaugsdóttir
Framkvæmdastjóri sendi tölvpóst til aðildarfélaga þar sem óskað var eftir tilnefningu í
nefndir fyrir 10. maí 2016. Framkvæmdastjóri sendi út ítrekun vegna málsins 26. maí 2016
Litil viðbrögð komu frá aðilarfélögunum, ekki hefur tekist að manna neina nefnd. Samþykkt
að Þorsteinn hringi í aðildarfélög og hvetju til þátttöku í nefndum. Þorgerður bauð sig fram í
unglingalandsmótsnefnd.
10) Aðgerðaráætlun stefnu.
Samþykkt að stjórn UMSE skipti með sér verkum varðandi aðgerðaráætlun og stefnu
UMSE með eftirfarandi hætti.
i) Jafnréttisstefna
1) Sigrún Finnsdóttir
ii) Umhverfisstefna
Einar Hafliðason
iii) Félagsmálastefna
Sigurður Eiríksson
iv) Endurskoðun á Fræðslu og forvarnarstefnu.
1) Þorsteinn Marinósson
Samþykkt að stjórnarmenn skili af sér verkefnum varðandi aðgerðaráætlun og stefnu UMSE
fimm dögum fyrir næsta stjórnarfund.
11) Skil á Felix.
a) Öll aðildarfélög hafa skráð og skilað inn skýrslum í Felix og hafa lottótekjur til þeirra
verið leiðréttar samkvæmt reglugerð.Öll aðildarfélög hafa fengið greiddar út sínar
inneignir hjá UMSE.
12) Varðveisla gagna hjá UMSE.
a) Framkvæmdastjórn fól framkvæmdastjóra að ræða við Guðmund Steindórsson í þeim
tilgangi að hann taki að sér að fara yfir gögn úr geymslum og ganga frá þeim til
afhendingar á skjalasafn. Jafnframt að skrásetja gögnin með þeim hætti að þægilegra
verði að rita þann hluta af sögu UMSE sem hefur ekki verið ritaður.
b) Guðmundur er tilbúinn til þess að taka þetta að sér, en vill hafa gott svigrúm með
tímasetningu.
c) Stefnt er að því að sækja um styrki vegna verkefnisins til þar til gerðra sjóða í haust.
i) Framkvæmdastjóri mun vinna áætlun um kostnað á verkefninu fyrir næsta
stjórnarfund.
d) Skönnun á myndasafni UMSE.
i) Gróf áætlun um kostnað er um kr. 200.000 - til 250.000.(1) Eftir er að skoða nokkra aðila varðandi þennan kostnaðarlið en
Blindravinnustofan er líklega lægst.

Samþykkt af stjórnarmönnum að fá Guðmund Steindórsson í að undirbúa ritun á sögu UMSE.
Samþykkt að Þorsteinn haldi áfram að vinna í verkefnum sem snúa að ritun sögu UMSE.
13) Önnur mál.
a) Þjónustugjöld FRÍ vegna 2015.
i) Þjónustugjöld voru fyrir árið 2015 kr. 1.000.- á hvern iðkanda 11 ára og eldri. FRÍ
sendi ekki tilkynningu út um það fyrr en reikningur fyrir gjöldunum barst í lok
mars 2016. Síðar kom í ljós að ekki voru réttar reikniforsendur fyrir útreikningi
FRÍ á gjöldunum.
ii) Samkvæmt upplýsingum frá FRÍ verða nýir útreikningar gefnir út.
b) Gjaldskrá samkomutjaldsins.
Gjaldskrá fyrir leigu á samkomutjaldi 2016
2016
Einn sólarhringur
3 sólarhringar (helgarleiga)
Vika
*Uppsetning/frágangur
**Akstur kr./km

Upphæð
25.000
35.000
50.000
25.000
110

* Getur verið umsemjanlegt ef leigjandi útvegar mannskap til tjöldunar.
** Einungis greitt ef UMSE kemur með eða sækir tjaldið á staðinn. Athugið að tjaldið er geymt á Dalvík.

Gjaldskrá samkomutajaldsins lögð fyrir fundarmenn og hún samþykkt. Þorsteinn sér um að
auglýsa tjaldið til leigu.
c) Blómasalan
Þorsteinn sagði frá blómasölu UMSE. Seldir vorru 465 blómavendir og voru tekjur
UMSE kr. 144.150.d) Frjálsíþróttamót
i) Þorgerður kom með tillögu um að UMSE sækist eftir því til UMFÍ að halda
frálsíþróttamót á svæðinu á komandi sumri.
ii) Þorsteinn ræddi um það hvaða kostnað UMSE ætti að greiða fyrir iðkendur sem
keppa á mótum. Samþykkt að UMSE setji sér verklagsreglur varðandi
framkvæmd á íþróttamótum.
14) Næsti fundur ákveðinn þriðjudaginn 5. júlí kl: 17:30. Sigurður kemur með veitingar
15) Fundi slitið kl: 19:23.

Sigrún Finnsdóttir, fundarritari
________________________________

Bjarnveig Ingvadóttir, formaður UMSE
_________________________________

