Stjórnarfundur UMSE haldinn á Búgarði 14. Mars 2012 klukkan 20:00
Mættir eru: Einar, Birkir, Þorgerður, Þorsteinn, Edda Kamilla, Kristlaug, Jóhanna
Boðuð forföll: Kristín
Þorsteinn setti fundinn
1. Þingið
a. Starfsmenn þingsins
i. Ritarar
Stungið verður upp á Kristlaugu, ritara UMSE, sem ritara þingsins og biðja á um
uppástungu úr sal sem vararitara.
ii. Forsetar
Ekki er komið fast svar frá Kristjáni Sigurðssyni sem forseta. Verið er að athuga
með annan forseta.
b. Veitingar
i. Umf. Reynir eru tilbúnir að taka það að sér. Ekki er búið að semja um endanlegt
verð. Það verður gert þegar fyrir séður fjöldi á þingið verður ljós. Þorsteinn ætlar
að ganga í þetta mál.
- Óskar mætti á fundinn.
c. Þátttaka
i. Eitt félag búið að tilkynna þátttöku á þing.
1. H.F.Funi 3 fulltrúar.
2. Óskað var eftir því að búið væri að tilkynna á mánudag með þátttöku.
d. Skýrsla stjórnar
Óskar lagði fram ársskýrsluna til lesningar fyrir stjórnina.
e. Starfsskýrslur aðildarfélaga
i. Allar skýrslur nema ein í hús. Mun líklega ekki koma frá H.F.Þránni.
f. Kjör Félagsmálabikarsins
Lesnar voru starfsskýrslur aðildarfélaga og gengið var til kosninga.
g. Tillögur af tilnefningu til íþróttamans UMSE 2011
i. Frjálsíþróttamaður UMSE 2011, Kristján Godsk Rögnvaldsson
ii. Tilnefnd fyrir góðan árangur í frjálsíþróttum 2011, Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir
iii. Skíðamaður UMSE 2011, Björgvin Björgvinsson
iv. Sundmaður UMSE 2011, Eva Hrönn Arnardóttir,
v. Golfmaður UMSE 2011, Sigurður Ingvi Rögnvaldsson
vi. Hestamaður UMSE 2011, Anna Kristín Friðriksdóttir
vii. Bridgemaður UMSE 2011, Stefán Sveinbjörnsson
viii. Knattspyrnumaður UMSE 2011, Kristinn Þór Björnsson
ix. Tilnefnd fyrir góðan árangur í frjálsíþróttum 2011, Steinunn Erla Davíðsdóttir
x. Tilnefnd fyrir góðan árangur í frjálsíþróttum 2011, Stefanía Andersen Aradóttir
h. Kjörseðill vegna kjörs íþróttamans UMSE 2011
Kemur með þinggögnunum.

i.

Viðurkenningar vegna afreka
Listinn er í vinnslu hjá Steina.
j. Heiðursviðurkenningar
i. Starfsmerki UMSE
1. Starfsmerki UMSE. Ivan er vel að tilnefningunni kominn þar sem hann
hefur þjálfað badminton hjá Samherjum frá árinu 2007 og hefur staðið
vaktina allan þann tíma. Hann er hvetjandi, laðar að börn jafnt sem
fullorðna, heldur sér í formi og vill stöðugt bæta við sig þekkingu. Það er
óhætt að fulyrða að blómlegt badminstonstarf Samherja er honum til
sóma.
2. Starfsmerki UMSE Karl Ingi Atlason
3. Starfsmerki UMSE Ari Heiðmann Jósavinsson
4. Starfsmerki UMSE Stefán Sveinbjörnsson
5. Starfsmerki UMSE Helena Frímannsdóttir
6. Starfsmerki UMSE Kristján Sigurðsson
7. Björn Friðþjófsson hefur verið einn dyggasti stuðningsmaður
knattspyrnunnar hjá Umf.Svarfdæla og nú hjá Dalvík/Reyni. Hann er
ávalt klár í að standa vaktina. Björn hefur verið landshlutafulltrúi KSÍ til
fjölda ára þar sem hann hefur gætt hagsmuna félaga í okkar landshluta.
ii. Gullmerki UMSE
1. Birgir Marinóson
2. Sveinn Jónsson
iii. ÍSÍ
1. Óskar Óskarsson
iv. UMFÍ
1. Bjarni Valdimarsson. Hefur starfað ötullega í þjágu Ungmennafélags
Reynis, Golfklúbbsins Hamars og Skíðafélags Dalvíkur. Þar hefur hann
gegnt trúnaðarstörfum og verið duglegur við að halda utan um hin ýmsu
verkefni í þágu félaganna. Bjarni er einstaklega duglegur félagi og á
mikið hrós fyrir sín störf.
2. Önnur mál
a. Komið er verð á prentun á skýrslu út á Dalvík sem er rétt um 100.000.- kr. Senda á
skýrsluna í prentun út á Dalvík.
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________________________________
Kristlaug María Valdimarsdóttir, ritari
_________________________________
Óskar Þór Vilhjálmsson, formaður

