Stjórnarfundur UMSE í Búgarði þriðjudaginn 5. júlí. 2016, kl. 17:30. Fundur, nr. 762.
Mætt eru: Bjarnveig, Björgvin, Einar, Guðrún, Sigrún, Þorgerður og Þorsteinn. Forföll boðuðu,
Sigurður og Elvar.
1) Fundur settur. Bjarnveig setti fund kl 17:30.
2) Fundargerð síðasta fundar, afgreiðslu frestað til næsta fundar.
3) Innsend bréf.
Engin innsend bréf lögð fyrir fundinn.
4) UMSE gallinn.
Þorsteinn fór yfir sölu og framleiðslu á UMSE gallanum sem seldur er í versluninni Topp menn
og sport. Samþykkt að UMSE muni greiða niður gallana til áramóta 2016-2017. Björgvin ræddi
þá skoðun sína að heppilegra væri að framvegis færi UMSE í viðræður við aðildarfélögin um að
kaupa pláss á félagsgöllum fyrir merki UMSE. Það myndi hugsanlega auka sýnileika sambandsins
og þjóna hagsmunum allra aðildarfélaga jafnt. Hann gerði jafnfamt grein fyrir því að það er ekki
víst að öll félög myndu verða með. Björgvin telur að tíma framkvæmdastjóra væri betur varið í
önnur verkefni en að standa í samningum við verslanir og framleiðendur um gallamál.
5)

Nefndir.
a) Stjórn samþykkti á síðasta fundi að stofna eftirfarandi nefndir ef einstaklingar fást í þær.
i) Knattspyrnunefnd.
(1) Elvar Óli Marinósson, Umf. Reynir.
(2) Jóhannes Gísli Pálmason, Umf. Smárinn.
(3) Umf. Samherjar, er í athugun.
ii) Borðtennisnefnd.
(1) Starri Heiðmarsson, Umf. Æskan.
(2) Umf. Samherjar.
(3) Umf. Samherjar.
iii) Unglingalandsmótsnefnd.
(1) Þorsteinn Marinósson, UMSE.
(2) Brynhildur Bjarnadóttir, Umf. Samherjum.
(3) Friðrika Jakobsdóttir, Umf. Svarfdæla.
(4) Þorgerður Guðmundsdóttir, Umf. Samherjum.
iv) Frjálsíþróttanefnd.
(1) Pálmey Sigtryggsdóttir, Umf. Reyni.
(2) Starri Heiðmarsson, Umf. Æskan.
(3) Halla Björk Þorláksdóttir, Umf. Smárinn.
(4) Þorgerður Guðmundsdóttir, Umf. Samherjum.
v) Badmintonnefnd.
(1) Ingólfur Valdimarsson, Umf. Smárinn.
(2) Umf. Samherjar.
(3) Umf. Samherjar.
vi) Fræðslu- og forvarnarnefnd.
Rætt um mikilvægi fræðslu- og forvarna, ýmsum hugmyndum varpað fram. Samþykkt að
skoða samstarf við sveitarfélög á svæðinu. Þorsteini falið að vinna áfram með
hugmyndina og setja sig í samband við íþrótta og æskulýðsfulltrúa/forsvarsmenn íþróttaog æskulýðsmála sveitarfélagana.
vii) Hestaíþróttanefnd.
(1) Guðrún Rut Hreiðarsdóttir, Hestamannafélagið Hringur.
(2) Hestamannafélagið Þráinn.
(3) Hestamannafélagið Funi.
viii) Blaknefnd.
(1) Jónína Heiðveig Gunnlaugsdóttir, Umf. Þorsteinn Svörfuður.
(2) Umf. Samherjar.
(3) Blakfélagið Rimar.

(4) Umf. Æskan.
6) Aðgerðaráætlun stefnu.
i) Jafnréttisstefna UMSE lögð fram til kynningar og umræðu. Samþykkt að fundarmenn
kynni sér jafnréttisstefnu UMSE enn frekar. Jafnréttisstefnan verður lögð fram til
samþykktar á næsta stjórnarfundi.
ii) Umhverfisstefna UMSE lögð fram til kynningar og umræðu. Samþykkt að fundarmenn
kynni sér umhverfisstefnu UMSE enn frekar. Umhverfisstefnan verður lögð fram til
samþykktar á næsta stjórnarfundi.
iii) Félagsmálastefna, frestað til næsta fundar.
iv) Eyðublað vegna umsóknar um ferðastyrki til UMSE, útliti eyðublaðsins var lítillega
breytt í samræmi við umræður á síðasta stjórnarfundi. Lagt fram til kynningar og
samþykkt.
7) Unglingalandsmót UMFÍ Borgarnesi 29. júlí – 1. ágúst 2016.
a) Búið er að opna fyrir skráningu á mótið.
b) Grillið, UMSE verður með sameiginlegt grill eins og venjulega, verið er að útvega aðföng.
c) Aðbúnaður, verið að fara yfir aðbúnað á svæðinu.
d) Tjaldsvæðið á staðnum klárt.
e) Klæðnaður í skrúðgöngu, samþykkt að iðkendur verði klæddir í peysur merktum UMSE.
f) Landflutningar, sjá um flutning á samkomutjaldi UMSE frá Dalvík – Borgarnes – Dalvík án
greiðslu.
Samþykkt að Unglingalandsmótsnefndin sjái um framkvæmd og utanumhald vegna mótsins.
8) Önnur mál.
a) Einar kynnti breytingar á launaflokkaröðun og starfaflokkun í þeim kjarasamningi sem
ráðningarsamningur framkvæmdastjóra UMSE tekur mið af (BHM/Fræðagarður). Samþykkt
að stjórn gangi frá nýjum og uppfærðum ráðningarsamningi við framkvæmdastjóra til
samræmis við þær breytingar sem orðið hafa á launaflokkabreytingu sveitarfélaga.
b) Þorgerður vakti athygli á litlum áhuga á frjálsíþróttum innan sambandsins.
c) Björgvin ræddi stjórnsýslu og framkvæmd varðandi Ársþing UMSE.
d) Þorsteinn sagði frá Þorvaldsdalskokkinu sem fram fór um nýliðna helgi. Hlaupari týndist
vegna þoku og kalla þurfti út Björgunarsveit vegna þess. Í framhaldinu mun skokkstjórn fara
yfir verklagsreglur varðandi framkvæmd skokksins.
9) Næsti fundur ákveðinn 6. sept. kl 17:30. Sigurður kemur með veitingar.
10) Fundi slitið kl. 19:32.
Sigrún Finnsdóttir, fundarritari
________________________________

Bjarnveig Ingvadóttir, formaður UMSE
_________________________________

