Aðalfundur Ungmennafélags Selfoss haldinn í
félagsheimilinu Tíbrá fimmtudaginn 6. apríl 2017.
Fundargerð
1.

Formaður félagsins Guðmundur Kr. Jónsson setti fundinn kl. 20:00 og bauð
fundarmenn og gesti velkomna.

2.

Fundarstjóri var kosinn Guðmundur Kr. Ingvarsson og Gissur Jónsson til vara.

3.

Fundarritarar voru kosin Viktor S. Pálsson og Svanur Ingvarsson.

4.

Í kjörbréfanefnd voru kosin Sveinbjörn Másson, Dagrún Ingvarsdóttir og Þorsteinn
Rúnar Ásgeirsson.

5.

Fundargerð síðasta aðalfundar var lögð fram og samþykkt samhljóða.

6.

Formaður flutti ársskýrslu félagsins fyrir árið 2016 sem birt hefur verið i ársriti
félagsins – Braga. Formaðurinn greindi frá gróskumiklu starfi innan félagsins og
viðburðum vegna 80 ára starfsafmælis. Formaður þakkaði gott samstarf við
sveitarfélagið. Fór hann yfir helstu afrek og sagði aðstæður á félagssvæðinu væru
almennt til fyrirmyndar, en hins vegar væru komnar fram stórar hugmyndir um
frekari uppbyggingu á íþróttamannvirkjum sem vonandi kæmu til framkvæmdar á
næstu árum. Hann greindi frá vilja félagsins til að taka yfir rekstur fleiri
íþróttamannvirkja og taldi að slíkt gæti styrkt starfið. Þá fór hann fram á að
keppnisaðstaða fyrir handknattleiksdeildina yrði bætt og hið sama gilti um aðstæður
fyrir fimleikadeildina. Jafnframt þyrfti að bæta aðstæður fyrir knattspyrnu- og
frjálsíþróttadeildina þannig að hægt yrði að stunda æfingar yfir veturinn við betri
aðstæður. Batt hann von við að forráðamenn félagsins og bæjaryfirvöld myndu
setjast niður á næstu vikum til að móta framtíðarstefnu fyrir félagið og hvernig mætti
styðja við uppbyggingu þess. Slík stefnumótun væri orðið mjög aðkallandi og að
ekki mætti megi bíða lengur með slíkt. Formaðurinn gerði hugmyndir um eitt
æfingargjald fyrir börn og ungmenni að umtalsefni og taldi að slíkar hugmyndir
gætu ekki orðið að veruleika nema með meiri stuðningi sveitarfélagsins. Að lokum
þakkaði hann öllu afreksfólki sem keppti fyrir hönd félagsins á árinu. Jafnframt
þakkaði hann öllum þeim ótal sjálfboðaliðum sem lögðu hönd á plóg innan
deildanna og öllum þeim öflugu fyrirtækjum sem styrkt hefðu starfsemina á liðnum
árum.

7.

Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri Umf. Selfoss, fór yfir helstu tölur í ársreikningi
félagsins.

8.

Sveinbjörn Másson lagði fram álit kjörbréfanefndar og fór yfir mætingu fulltrúa.
Mættir voru 48 af þeim 53 fulltrúum sem áttu rétt til setu á fundinum.

9.

Umræður um skýrslu formanns og ársreikninga félagsins.
Reikningar félagsins voru lagðir fram og voru þeir samþykktir samhljóða.

10.

Lögð var fram tillaga um að samþykkja taka inn lyftingadeild inn í félagið og var
það samþykkt samhljóða.

11.

Umræður um skýslu formanns og gjaldkera.
Helgi Sigurður Haraldsson tók til máls gerði umfang starfseminni að umtalsefni og
að æfingargjöld dekkuð ekki kostnað deildanna. Því væri störf sjálfboðaliða
gríðarlega mikilvæg og án þeirra þyrfti að hækka æfingargjöld.
Guðmundur Karl Sigurdórsson gerði grein fyrir störfum ritnefndar Braga og skoraði
á fundarmenn að kynna sér vel efni blaðsins.
Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri upplýsti að reikningar deilda og fjárhagsáætlanir
lægju fyrir hjá riturum ef fundarmenn vildu skoða gögnin nánar.

12.

Reikningar félagsins voru bornir fram og voru þeir samþykktir samhljóða.

13.

Ávörp gesta.
Fyrst tók til máls Helgi Haraldsson stjórnarmaður HSK og bar kveðjur frá öðrum
stjórnarmönnum héraðssambandsins. Kvatti hann alla þá sem hafa góðar hugmyndir
varðandi íþrótta- og félagstörf að koma þeim á framfæri við sambandið.
Næst tók til máls Kjartan Björnsson, formaður íþrótta- og menningarnefndar
Árborgar, þakkaði hann gott og jákvætt samstarf á síðasta starfsári og lýsti yfir
ánægju með glæsilegt tímarit félagsins. Hann greindi frá því að sveitarfélagið væri
mjög stolt af stuðningi sínum við félagið og vilji væri til að styðja félagið áfram, allt
eftir því sem efni og aðstæður leyfa hverju sinni. Að lokum þakkaði hann fyrir það
magnaða starf sem félagið stæði fyrir og án þess yrði bæjarfélagið fátækara.
Að lokum tók Björn Gíslason heiðursfélagi til máls og þakkaði hann fyrir þann
heiður sem honum hafi verið sýndur af hálfu félagsins.

14.

Formaður félagsins gerði grein fyrir tillögum sem lágu fyrir fundinn.
Tillaga 1
Aðalfundur Umf. Selfoss, haldinn í Tíbrá 6. apríl 2017, þakkar
- þeim sem stutt hafa starf félagsins á árinu meðal annars með þátttöku í
starfinu og setu í stjórnum, ráðum og nefndum.
- stuðningsaðilum, fyrirtækjum, þjálfurum, iðkendum, foreldrum og öðrum sem
unnið hafa að framgangi félagsins.
- Sveitarfélaginu Árborg fyrir veittan stuðning við starfsemi félagsins.
Tillaga 2
Aðalfundur Umf. Selfoss, haldinn í Tíbrá 6. apríl 2017, lýsir ánægju sinni með
skipan nefndar sem marka mun stefnu varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja í
sveitarfélaginu á komandi árum.
Mikilvægt er að hraða þessari vinnu þannig að þegar í stað verði hægt að hefjast
handa við brýn verkefni líkt og uppbyggingu íþróttamiðstöðvar Selfoss sem tryggir
fullkomna æfinga- og keppnisaðstöðu á Selfossi.

Aðstaðan á Selfossi og samnýting íþrótta- og skólahúsnæðis er, sem fyrr, að mörgu
leyti til fyrirmyndar og vekur aðdáun gesta sem sækja íþróttaviðburði á Selfossi. Við
viljum nýta þessa góðu aðstöðu betur með frekari uppbyggingu.
Tillaga 3
Aðalfundur Umf. Selfoss, haldinn í Tíbrá 6. apríl 2017, samþykkir að árgjald
félagsins fyrir árið 2017 verði kr. 3.000 . Skráning í félagið skal vera aðgengileg í
gegnum vefsíðu Umf. Selfoss.
Tillaga 4
Aðalfundur Umf. Selfoss, haldinn í Tíbrá 6. apríl 2017, fagnar þeim skrefum sem
stigin hafa verið í þjónustusamningi Sveitarfélagsins Árborgar við Umf. Selfoss, til
að styðja við afreksstarfs Umf. Selfoss frá og með árinu 2017.
Ljóst er að rekstur meistararflokka á Selfossi er afar viðkvæmur og því mikilvægt að
sveitarfélagið í samvinnu við ungmennafélagið móti skýra framtíðarsýn um vöxt og
viðgang meistaraflokka þar sem brugðið getur til beggja vona á stuttum tíma ef ekki
er tryggt fjármagn til grunnreksturs.
Tillaga 5
Aðalfundur Umf. Selfoss haldinn í Tíbrá 6. apríl 2017, ályktar harðlega gegn
frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi um aukið aðgengi almennings að áfengi.
Aðalfundur Umf. Selfoss minnir á að Landlæknisembættið mælir gegn frumvarpinu í
heild sinni. Aðalfundur Umf. Selfoss hvetur alþingismenn til að hafna með öllu
frumvarpi um sölu áfengis í matvöruverslunum. Umf. Selfoss minnir á forvarnargildi
þeirrar staðreyndar að aðgengi að áfengi sé takmarkað.
15.

Verðlaunaafhending.
Formaður og framkvæmdastjóri afhentu eftirfarandi viðurkenningar:
 Guðbjörg Hrefna Bjarnadóttir fékk afhentan Björns Blöndals bikarinn fyrir
framúrskarandi störf í þágu félagsins.
 Frjálsíþróttadeild Umf. Selfoss fékk afhentan UMFÍ bikarinn sem deild
ársins fyrir gott grasrótarstarf og góðan árangur barna- og unglingaflokka
síðastliðið ár.
 Margrét Lúðvígsdóttir, fimleikakona var valin íþróttakona Umf. Selfoss
2016.
 Rikharð Atli Oddsson fimleikamaður var valinn íþróttakarl Umf. Selfoss
2016.
Þá veitti formaður eftirfarandi einstaklingum viðurkenningar fyrir góð störf fyrir
félagið:
 Kristín Bára Gunnarsdóttir - Silfurmerki
 Sverrir Einarsson – Silfurmerki
 Sigrún Helga Einarsdóttir – Silfurmerki
 Sebastian Alexandersson – Silfurmerki
 Garðar Garðarsson - Silfurmerki
 Þröstur Ingvarsson – Gullmerki
 Guðbjörg Hrefna Bjarnadóttir – Gullmerki
 Helgi Sigurður Haraldsson – Gullmerki
 Sigríður Anna Guðjónsdóttir - Gullmerki




Þuríður Ingvarsdóttir – Gullmerki
Einar Guðmundsson - Gullmerki

Kaffihlé.
16.

Umræður og afgreiðsla tillagna.
Tillögur sem lágu fyrir fundinn voru samþykktar.

17.

Lagabreytingar.
Eftirfarandi lagabreytingar lágu fyrir fundinn:
1. Lagt er til að svohljóðandi málsliður í 10. gr. falli brott: „Til þess að deild teljist
starfshæf skulu að jafnaði a.m.k. 20 félagar viðkomandi deildar hafa greitt
félagsgjöld.“
2. Lagt til að 2. mgr. 10. gr. hljóði með eftirfarandi hætti: „Komi fram skrifleg
umsókn frá a.m.k. 20 sjálfráða einstaklingum um stofnun nýrrar deildar innan
félagsins, skal aðalstjórn félagsins taka afstöðu til þess hvort standa skuli fyrir
stofnfundi nýrrar deildar samkvæmt 13. gr. laga félagsins og leggja síðan fyrir
næsta aðalfund félagsins til samþykktar. Aðalstjórn getur þó veitt nýrri deild
bráðabirgðaraðild fram að næsta aðalfundi.“
3. Lagt er til að 19. gr. hljóði með eftirfarandi hætti: „Framkvæmdastjórn og
formenn allra starfandi deilda, eða annar stjórnarmaður í forföllum formanns,
skipa aðalstjórn Umf. Selfoss. Aðalstjórn Umf. Selfoss fer með æðsta vald í
málefnum félagsins milli aðalfunda og skal að jafnaði funda ársfjórðungslega.
Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála í aðalstjórn. Til fyrsta fundar
aðalstjórnar skal boða innan 15 daga frá aðalfundi félagsins þar sem leggja skal
fram starfsáætlun fyrir allt árið og og tímasetja fundi aðalstjórnar. Óski stjórn
deildar félagsins eftir fundi í aðalstjórn skal boða til hans innan viku. Halda skal
sérstaka gjörðabók um aðalstjórnarfundi.“
Framlagðar breytingar voru samþykktar samhljóða.

18.

Gissur Jónsson lagði fram fjárhagsáætlun aðalstjórnar fyrir árið 2017 til samþykktar
og deilda til staðfestingar. Fjárhagsáætlanir deilda fyrir árið 2017 hafa þegar verið
samþykktar á aðalfundum deildanna og voru þær staðfestar á fundinum.
Fjárhagsáætlun aðalstjórnar var samþykkt samhljóða.

19.

Stjórnarkjör.
Eftirfarandi tillaga um skipan stjórnar var samþykkt samhljóða:
Formaður: Guðmundur Kr. Jónsson
Gjaldkeri: Sverrir Einarson
Ritari: Viktor Stefán Pálsson
Meðstjórnendur: Hjalti Þorvarðarson og Jóhann Helgi Konráðsson
Eftirfarandi tillaga um tvo skoðunarmenn reikninga og tvo til vara var samþykkt
samhljóða:
Brynja Hjálmtýsdóttir og Kristín Traustadóttir.

Til vara: Snorri Sigurfinnsson og Ólafur Ragnarsson.
Eftirfarandi tillaga um skipan jólasveina- og þrettándanefndar var samþykkt
samhljóða:
Svanur Ingvarsson, Þröstur Ingvarsson, Guðmundur Kr. Ingvarsson og Þórarinn
Ingólfsson.
20.

Önnur mál.
Bára Gunnarsdóttir tók til máls og óskaði nýrri stjórn til hamingju með kjörið.
Guðmundur Kr. Jónsson endurkjörin formaður tók til máls og þakkaði fyrir það
traust sem honum hafi verið sýnt. Hann þakkaði öllum stjórnarmenn fyrir gott starf á
síðastliðnu ári. Þá þakkaði hann Braga Bjarnasyni íþrótta-, menningar og
tómstundafulltrúa bæjarins fyrir samstarfið. Hann bauð hann lyftingarmenn
velkomna í félagið. Að lokum óskaði hann öllum keppnisfólki til hamningu með
góðan árgangur í liðnu ári.

Fundi slitið af fundarstjóra kl. 22.37.
Viktor Stefán Pálsson
Svanur Ingvarsson

