
Stjórnarfundur UMSB í Borgarnesi miðvikudaginn 8. apríl 2015 

Mætt eru: Sigurður sambandsstjóri, Ásgeir, Pálmi, Þórdís og Sólrún Halla 

1. Úthlutað úr afreksmannasjóði: 

Arnar Smári Bjarnason, karfa og frjálsar – 60.000 kr. 

Arnar Þórsson, dans – 35.000 kr. 

Birgitta Björnsdóttir, dans – 35.000 kr. 

Bjarki Pétursson, golf – 150.000 kr. 

Daði Freyr Guðjónsson, dans – 75.000 kr. 

Helgi Guðjónsson, karfa, fótbolti og frjálsar – 100.000 kr. 

Þorgeir Þorsteinsson, karfa – 60.000 kr.  

2. Formaður setur fundinn 

3. Verkefni í gangi 

a) Húsnæði UMSB og íþrótta og tómstundaskólans 

Pálmi og Sigurður tómstundastjóri fluttu Íþrótta- og tómstundaskólann upp í 

grunnskóla um páskana. Pálmi ætlar að fá leyfi hjá Kristjáni Finn til þess að mála 

tilvonandi húsnæði UMSB. 

b) Húsnæði UMSB 

Þegar búið er að mála og bóna gólfið þá ætla strákarnir að flytja skrifborðin niður á 

Skallagrímsgötu og ganga frá í geymslur o.fl.  

Bókun: Sigurður þakkar Pálma þrautseigjuna og dugnaðinn við það að koma 

breytingunum í gegn varðandi húsnæði UMSB. 

c) Nóri, bókhalds og félagakerfi 

Pálmi og Sigurður tómstundastjóri fóru og hittu Guðmund hjá Greiðslumiðlun 

varðandi Nóra. Námskeið á fimmtudaginn í næstu viku (16. apríl) í Reykjavík, fyrir 

alla sem vilja koma og kynna sér Nóra.  

 

4. Stefnumótunarfundur um framtíðarmarkmið UMSB. 

Ákveðið var á Sambandsþingi í Logalandi að hafa stefnumótunarfund um 

framtíðarmarkmið UMSB. Pálmi er búinn að ræða við Kristmar Ólafsson um að stjórna 

fundinum og hann samþykkti. Fundurinn verður haldinn í kringum mánaðamótin apríl – 

maí.  

5. Vinnureglur stjórnar um styrkveitingar. 

Pálmi kynnti sér vinnureglur annarra sambanda og vill að við setjum fastar reglur 

varðandi styrkveitingar. 

Bókun: Pálmi útbýr eyðublað til þess að setja á heimasíðu UMSB, þar sem einstaklingur 

eða hópar geta fyllt út beiðni um styrk. Kynnt á næsta stjórnarfundi.  

 

 



6. Styrkumsóknir 

a) Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar v. Gautaborgarleika. 

Bókun: Ákveðið að styrkja Frjálsíþróttaf. Borgarfjarðar um 75.000 kr. 

b) Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar v. tímatökutækja. 

Bókun: Ákveðið að styrkja Frjálsíþróttaf. Borgarfjarðar um 100.000 kr. (gjöf frá ÍSÍ í 

tilefni af 100 ára afmæli UMSB) og ca. 300. 000 kr. (gjöf frá Eiríki Ingólfssyni 

húsasmiði). Samtals ca. 400.000 kr. 

c) Bjarki Pétursson v. keppnisferða (2x umsóknir). 

Bókun: Ákveðið að fresta styrkveitingu til Bjarka fram til næsta fundar og Pálmi fær 

nánari upplýsingar um kostnað ferðalaga hjá Bjarka. 

d) Bjarni og Inga Rósa v. keppnisferðar í Badminton. 

Bókun: Ákveðið að styrkja Bjarna og Ingu Rósu um 25. 000 kr. hvort 

7. Önnur mál 

a) Sumarfjör 

Fundur með aðildarfélögum um starf sumarsins sem Sigurður tómstundastjóri og 

Pálmi framkvæmdastjóri héldu. Mjög góð mæting og margar góðar hugmyndir 

varðandi starf Íþrótta- og tómstunda- skólans í sumar 

b) ÍSÍ þing 

Ásgeir ætlar á ÍSÍ þing 17. – 18. apríl 

8. Stjórnarfundir ársins. 

5. maí – þriðjudagur – Hvanneyri  

4. júní – fimmtudagur – Borgarnes 

2. júlí – fimmtudagur  - Bjarteyjarsandur 

3. september – fimmtudagur – Borgarnes 

1. október – fimmtudagur – Þorgautsstaðir 

5. nóvember – fimmtudagur – Borgarnes 

3. desember – fimmtudagur – Lundurreykjadalur 

Fundi slitið kl. 21:40 

Sólrún Halla  

 


