4. fundur aðalstjórnar Umf. Selfoss
haldinn í Tíbrá miðvikudaginn 6. mars 2019 kl. 18:15.
Mætt eru: Viktor S. Pálsson (VSP) formaður, Sigrún Hreiðarsdóttir (SH), Sverrir
Einarsson (SE), Ingibjörg Garðarsdóttir (IG), Helgi Sigurður Haraldsson (HSH), Þórir
Haraldsson (ÞH), Birgir Júlíus Sigursteinsson (BJS), Jón Steindór Sveinsson (JSS),
Jóhann Fannar Pálmarsson (JFP) varamaður fyrir Guðmund Gústafsson, Guðmundur
Pálsson (GP) og Aðalbjörg Runólfsdóttir (AR) varamaður fyrir Ófeig Ágúst Leifsson.
Auk þess sat fundinn Gissur Jónsson (GJ) framkvæmdastjóri sem ritar fundargerð.
Forföll boðuðu: Dýrfinna Sigurjónsdóttir og Hjalti Þorvarðarson.
Fjarverandi var: Árni Steinarsson.
1. Fundargerð aðalstjórnar
3. fundargerð aðalstjórnar frá 5. desember til staðfestingar.
Framkvæmdastjóra falið að meta rekstrarlegan ávinning einstakra deilda af
samningum við Sveitarfélagið Árborg.
2. Fundargerðir framkvæmdastjórnar
6. fundargerð framkvæmdastjórnar frá 19. desember til umræðu.
Engar athugasemdir.
7. fundargerð framkvæmdastjórnar frá 14. febrúar til umræðu.
Varðandi 5. lið er framkvæmdastjórn falið að vinna tillögu að breytingu á lögum
félagsins er fjallar um skyldur deilda til að teljast starfhæfar.
Varðandi 7. lið leggur HSH til að undirbúningur verði unnin í nánu samstarfi við
yfirþjálfara félagsins. Leggja þarf mikla áherslu á að finna, með góðum fyrirvara,
hentuga dagsetningu. VSP telur almenna sátt um framhald þjálfararáðstefnunnar og
vilji til að halda þessu metnaðarfulla verkefni áfram.
Því er beint til framkvæmdastjóra að senda fundargerðir framkvæmdastjórnar innan
viku frá fundi. Jafnframt er mikilvægt að boða fundi og senda fundargögn tímanlega.
3. Fundargerðir aðalfunda deilda Umf. Selfoss
Engri fundargerð hefur verið skilað til framkvæmdastjórnar.
4. Ársreikningur Umf. Selfoss 2018
Samþykktur.

5. Fjárhagsáætlun Umf. Selfoss 2019
Lögð fram og samþykkt.
6. Sjóðir á vegum íþróttahreyfingarinnar
Minnt á að sækja um í sjóði á vegum íþróttahreyfingarinnar en umsóknarfrestur rennur
út um næstkomandi mánaðarmót.
-

Verkefnasjóður HSK
Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ
Umhverfissjóður UMFÍ (15. apríl)
7. Aðalfundur Umf. Selfoss

Lagðar fram og samþykktar tillögur til aðalfundar.
Engar lagabreytingar lagðar fram.
Aðalstjórn vísar því til framkvæmdastjórnar að uppfæra reglugerð um afrekssjóð og
vinna betur reglugerð um rekstur meistaraflokka.
Rætt var um skiplag æfinga- og keppnisferða erlendis. Samþykkt að vinna starfsreglur
fyrir aðalstjórn en leggja ekki fyrir aðalfund félagsins.
8. Hérðasþing HSK
Búið er að manna héraðsþing HSK sem fer fram á Laugalandi í Holtum fimmtudaginn
14. mars.
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