
 
  

  

Fundagerð 

Stjórnarfundur UMSB haldinn á Þjónustumiðstöð UMSB 12. 

september 2022, klukkan 18:00 
 

Mættir eru: Sonja Lind, Sölvi, Rakel Guðjóns, Guðrún, Bjarney og Rakel Dögg ritar.  

Fundur settur kl 18.05 

Fundi slitið kl. 20.05 

1. Samningur UMSB og Borgarbyggðar 

Fundur með Hlöðver, Guðveigu og … varðandi samning UMSB og Borgarbyggðar.  

Sonja, Bjarney og Rakel Guðjóns munu mæta á fundinn. Fimmtudag 15.sept kl. 

11.00 

 

2. Landsmót 50+ uppgjör:  

Framkv.stjóri UMFÍ hafði samband vegna uppgjörsins.  

Þarf að kalla eftir tímum sjálfboðaliða og hvaða aðildafélag hlýtur ágóða 

sjálfboðavinnunnar.  

 

3. Stjórnarhandbók 

Skilgreina hvert hlutverk:   

- Gjaldkeri: allar formúlur, reikningar og þess háttar.  

- Framkvæmdastjóri: Vikuleg / mánaðarleg verkefni. 

- Ritari: hvert er hlutverk ritara 

Osfr.  

 

4. Staða á heimasíðu – netföngum 

Vantar upplýsingar frá aðildarfélögum til að geta klárað að setja upp síðuna.  

Bjarney í samvinnu með vefhönnuð um aðgengilega síðu.  

 

5. Skyndihjálparnámskeið fyrir þjálfara 

Senda tölvupóst á þjálfara hvers aðildarfélags.  

Er hægt að gera kröfu á að hvert aðildarfélag sendi sína þjálfara á 

skyndihjálparnámskeið.  

Þarf að vera hvati!  Matur? Bjarney skoðar betur og hringir í aðildarfélög.  

 

6. Ályktanir frá síðasta þingi – er búið að fara yfir allar? 



Umræða myndast um fjölda iðkenda per þjálfara sem var ein ályktun frá 

Sambandsþingi. Þörf á að greina þetta betur og mun Bjarney heyra í aðildarfélögum 

og hvetja þau til að greina fjölda iðkenda per. þjálfara í hverri grein.  

Ásamt því að skoða hinar ályktanirnar.  

 

7. Minningarsjóður Auðuns Hlíðkvist – fræðsla fyrir börn og ungmenni. Sigga Dóra ætlaði  

að tala við ungmennaráð og bera undir þau, hvar stendur það? 

Nýta þennan sjóð 250 þús. í fyrirlestur um einelti fyrir foreldra og börn.  

Skoða góða fyrirlesara og reyna ná þessum fyrirlestri á degi eineltis í nóvember.  

 

8. Önnur mál. 

Bjarney: Fundur 3.okt með stjórninni, svo kynning með almenning eftir þennan fund.  

Með ÍSÍ og LEB 

Heilsuefling fyrir eldri borgara, Bjartur lífstíll.  

 


