14. stjórnarfundur UMSE haldinn á Búgarði þriðjudaginn 22. Febrúar 2011 klukkan 20:00.
Mættir eru: Birkir, Anna Kristín, Kristín, Þorgerður, Kristlaug, Þorsteinn, Óskar Þór, Jóhanna.
Þorsteinn setti fundinn.
1. Fundargerð síðasta fundar.
a. Samþykkt.
2. Styrkir
a. Styrkir sem komnir eru inn eru allir vegna Gautaborgarferðar. Lagt til að fresta
styrkjaumræðu þar til á fund eftir þing.
3. Íþróttamaður UMSE
a. Frestast þar til síðar á fundinum, þar sem að ekki eru öll gögn komin fram.
4. Ársþingið
a. Þorsteinn lagði fram verkefna lista fyrir umf. Smárann fyrir þingið, finna anna
þingforseta og ritara. Umf. Smárinn ætlar að sjá um hafa mat og kaffi. Búist er við um ca.
120 manns í kaffi.
b. Kristín ætlar að finna þingforseta frá UMSE fyrir ársþingið.
c. Viðurkenningarmál – gengur illa að fá inn gögn en þó eru einhverjir búnir að senda inn
gögn.
Ákveðið að merkja í húfur og veita í viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur á árinu,
Birkir ætlar að sjá um þetta.
Jóhanna ætlar að sjá um rósirnar.
Þorsteinn ætlar að sjá um viðurkenninguna fyrir íþróttamennina.
d. Anna Kristín ætla að redda pennum fyrir þingið.
e. Þurfum að ákveða hverja eigi að tilnefna sem íþróttamenn, verðum síðan að fylla upp í
þau tíu sæti sem að til boða eru:
Anna Kristín Friðriksdóttir- fyrir hestaíþróttir
Björgvin Björgvinsson – fyrir skíðaíþróttir
Hermann Albertsson – fyrir knattspyrnu
Eva Hrönn Arnardóttir – fyrir sund
Þórdís Rögnvaldsdóttir – fyrir golf
Hermann Sæmundsson – fyrir júdó
Elva Jóhann Sigurðsson – fyrir badminton
Stefanía Aradóttir – fyrir frjálsar íþróttir
Hákon Sigmundsson - fyrir bridge
Sveinborg Katla Daníelsdóttir – fyrir frjálsar íþróttir, tilnefnd af stjórn með 4 atkvæðum
gegn 1 atkvæði þar sem að valið stóð á milli tveggja einstaklinga.
5. Önnur mál.
a. Óskar sat aðalfund hjá UFA í liðinni viku.
b. Rætt var aðeins um aukaþing FRÍ sem verður næstu helgi.

Næsti fundur boðaður miðvikudaginn 2. mars 2011 klukkan 20:00
Kristín kemur með veitingar.
Fundi slitið 22:26

________________________________________
Kristlaug María Valdimarsdóttir, ritari.
________________________________________
Óskar Þór Vilhjálmsson, formaður.

