Stjórnarfundur 16. ágúst 2016
á Furugrund á Kleppjárnsreykjum
Mætt eru: Elva Pétursdóttir, Anna Dís, Guðrún Þórðardóttir, Pálmi Blængsson, Sólrún Halla
1. Sambandsstjóri setur fundinn
Sólrún Halla sambandsstjóri setur fundinn
2. Sambandsstjóri ber undir atkvæði fundargerð síðasta stjórnarfundar
Fundargerð samþykkt samhljóða
3. Uppgjör Unglingalandsmóts
Fundur á morgun, miðvikudag, kl. 20 þar sem Unglingalandsmótsnefndin fer yfir hvernig
gekk. Eva Hlín verkefnastjóri mun síðan skrifa skýrslu um hvernig tókst til. Stjórnarmenn
UMSB hafa aðallega fengið jákvæð orð varðandi Unglingalandsmótið.
4. Lottó og starfsstyrkir
Pálmi fór yfir úthlutun frá lottóinu, en það er greitt út tvisvar á ári til aðildarfélaga okkar,
1. febrúar og 1. ágúst. Í ágúst er núllaður út félagaskatturinn sem er 450 kr. per félaga
sem greiðir til UMSB.
Það voru 12 aðildarfélög sem sóttu um starfsstyrk til UMSB þetta árið. Þann 1. september
verður borgaður út starfsstyrkur til þeirra félaga sem sóttu um þetta árið.
Bókun: Pálmi ætlar að senda ítrekun á aðildarfélögin um reikningsnúmer þannig að Elva
gjaldkeri geti borgað út lottótekjur og starfsstyrki.
5. Skipulagsmál, skotsvæði og mótorsportsvæði
Pálmi fór á fund með forsvarsmönnum Skotfélags Vesturlands og Mótorsportfélags
Borgarfjarðar ásamt Byggðaráði Borgarbyggðar til þess að ræða skipulagsmál varðandi
svæði fyrir fyrrnefnd félög. Þetta er búið að vera í ferli síðastliðin tvö ár og það er búið að
gera hljóðpróf og margar tilraunir til þess að vera viss um að þetta verði góð svæði og
aðrir verði ekki mikið varir við þau. En samt hefur ekki enn verið tekin ákvörðun um hvort
af þessu verði eða ekki.
Bókun: Stjórn UMSB ætlar að biðja um fund með sveitarstjóra og fulltrúum úr Byggðaráði
Borgarbyggðar til þess að ræða framgang mála við umsóknir Skotfélags Vesturlands og
Mótorsportfélags Borgarfjarðar um svæði fyrir sína iðkendur. Pálmi hefur samband við
sveitarstjóra til þess að finna hentugan fundartíma.

6. Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ, eigum við að sækja um?
Guðrún kom með fyrirspurn hvort það sé ennþá brottfall stúlkna á unglingsaldri úr
íþróttum. Mikið brottfall hjá stúlkum á þessum aldri og því mikilvægt að halda vel utan um
þennan hóp. Þjálfarar skipta miklu máli í því hvort að krakkar haldi áfram að æfa og einnig
það hvernig félagahópurinn er samsettur.
Bókun A: Kynna Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ fyrir formönnum aðildarfélaga á
formannafundi í september. Einnig að taka upp málefnið á formannafundi, hvers vegna
verður mikið brottfall stúlkna á unglingsaldri úr íþróttum?
Bókun B: Pálmi athugar hjá UMFÍ að hafa námskeið fyrir stjórnir aðildarfélaganna um
hvert er hlutverk formanns, ritara og gjaldkera.
7. Haustverkin, úthlutun tíma í íþróttahús og kynning fyrir íbúum
Pálmi sendi út fyrstu drög til aðildarfélaganna um tíma í íþróttahúsinu í dag, enn hafa
engar kvartanir borist.
Það er spurning hvernig kynning á íþróttafélögunum ætti að fara fram að hausti.
Bókun: Athuga með að útbúa kynningarbækling sem verður sendur út til allra foreldra í
Borgarbyggð. Einnig að hafa bæklinginn aðgengilegan á heimasíðu UMSB og
Borgarbyggðar.
8. Formannafundurinn, tími, staður og dagskrá
Athuga hjá Agnesi Guðmunds hvort Umf. Stafholtstungur geti haldið formannafund.
Bókun: Pálmi hefur samband við Agnesi formann Umf. Stafholtstungna hvort þau geti
haldið formannafund fimmtudaginn 15. september kl. 20.
9. Önnur mál
a) Stjórnarfundir framundan
Formannafundur 15. september í Þinghamri (ef hentar Umf. Stafholtstungna)
Stjórnarfundur 6. október 2016 í Borgarnesi
Stjórnarfundur 10. nóvember 2016 á Hvanneyri
Stjórnarfundur 8. desember 2016 í Borgarnesi
Stjórnafundur 12. janúar 2017 í Reykholtsdal
Stjórnarfundur 9. febrúar 2017 í Borgarnesi
Fundi slitið kl. 21:45
Sólrún Halla ritaði

