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Óskar setti fundinn.
1. Styrkir
Engar styrkumsóknir bárust.
2. Innsend bréf
a. Forvarnarmál
Leiktu, lifðu og vertu án tóbaks. Bréf frá UMFÍ um forvarnarmál. Er að bjóða
sambandsaðilum UMFÍ til sölu skilti um forvarnarmál.
Einar ætlar að kanna hvaða sveitarfélög eru búin að fá þetta bréf.
b. Ráðstefna fyrir ungt fólk
Ungt fólk og lýðræðið. Bréf frá UMFÍ um ráðstefnu fyrir ungt fólk á aldrinum 16-25 ára.
Þemað þetta árið er ungt fólk og fjölmiðlar.
3. Þing UMFÍ 15. október 2011
a. Fulltrúar
i. Steini er klár, meirihluti stjórnarmanna hefur áhuga á að fara.
b. Varamenn
c. Einhver sérstök mál.
d. Kjörbréfið
Gengið verður frá kjörbréfinu á næsta fundi.
e. Er einhver sem hefur hug á því að bjóða sig fram til stjórnar UMFÍ
Allir ætla að leggja höfuðið í bleyti með hvort að við vitum um einhvern í framboð.
4. Verðlaun
Við höfum verið með verðlaun í gegnum Sigtrygg og Pétur, gullsmiði í langan tíma og skipt
nánast eingöngu við þá. Við höfum fengið skjóta og góða þjónustu. Við höfum verið með
sérsteypta verðlaunapeninga frá Ítalíu. Einhverjir hafa talað um að þeir séu orðnir pínu þreyttir
og það þurfi eitthvað annað. Nokkuð er til í því og það er einn kostur í stöðunni hjá þeim. Þau
geta látið gera litla peninga með merkinu okkar sem er svo límt á verðlaunapeninga og aðra
verðlaunagripi. Jafnvel er hægt að hafa lógóið okkar í lit á þessum pening. Þetta er
kostnaðarsamt fyrur þau, en eigandinn er alveg klár að fara út í þetta (þau bera kostnaðinn)
meðan við höldum tryggð við þau. Þetta gæti vel aukið vídd okkar í verðlaunagripum.
- Umræðu frestað til næsta fundar.
-

Jóhanna mætti á fundinn.

5. MÍ 15-22 ára
a. Samantekt
Mótið var almennt gott, þrátt fyrir nokkra hnökra með tímasetningu. Samstarfið á milli
UMSE og UFA gekk vel á þessu móti. Gekk vel að fá styrki frá Kexsmiðjunni og
bakaríunum.

6. Landsmót 50+
- Óskar hringdi í Sigurð sem að hélt utan um seinasta mót. Ekki er búið að gera mótið upp, það
gekk mjög vel mótið sem að var haldið á Hvammstanga, það eina sem að hann sagði að þyrfti að
hugsa mjög vel um er gistiaðstaða, því að eldra fólk er kannski ekki eins tilbúið að sofa í tjalda og
því mikilvægt að vera með góða gistiaðstöðu.
a. Bréfið sem sent var til UMFÍ lagt fram á fundinum.
Verður tekið fyrir hjá framkvæmdarstjórn 6. September og stjórn UMFÍ í lok vikunnar.
b. Eyjafjarðarsveit
i. Íþrótta- og tómstundanefnd 146. Fundur 31.08.11
1. 1108018 – Ósk um umsókn fyrir 2. Landsmót 50+ UMFÍ
UMSE hefur hug á því að sækja um landsmót UMFÍ 50+. UMSE telur að
Eyjafjarðarsveit sé í stakk búin til að taka við mótinu án þess að til mikilla
framkvæmda þurfi að koma. Íþrótta- og tómstundanefnd hefur fjallað um málið
og telur að svo lengi sem að sveitarfélagið þurfi ekki að bera mikinn kostnað
vegna mótsins skuli stefnt að því að mótið verði haldið í Eyjafjarðarsveit.
c. Dalvíkurbyggð.
i. Umsókn verður tekin fyrir á fundi Íþrótta- og æskulýðsráðs 7. September.
7. Fundartími í vetur
Næsti fundur verður haldinn á fimmtudegi.
8. Menningarstarf félaga, könnun frá UMFÍ
a. Finna einhvern til að ná í þær upplýsingar sem ekki hafa skilað sér og senda til Öldu,
skrifstofustjóra UMFÍ í vikunni – Kristín ætlar að taka það að sér.
9. Önnur mál.
- Unnar hefur alltaf verið fús til að aðstoða ef að á þarf að halda, spurning um að launa honum
gott starf.
- Kristín ætlar að athuga með komandi jólahlaðborð fyrir næsta fund.
- Búið er að halda hraðmót UMSE, yngra mótið var á Árskógsströnd og eldra mótið var á
Hrafnagili. Ekki var mikil þátttaka en þó meiri þátttaka en í fyrra.

Næsti fundur verður haldinn fimmtudaginn 6. október klukkan 20:00
Edda Kamilla kemur með veitingar.
Fundi slitið 21:54
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