
 
 
 

 

7. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands  
haldinn í ráðhúsinu Þorlákshöfn 6.apríl 2018 kl. 16:00 

 
 

Mætt eru: Guðmundur Sigurbergsson (GS), Gunnar Gunnarsson (GG), Gunnar Þór Gestsson (GÞG), Haukur 
Valtýsson (HV), Hrönn Jónsdóttir (HrJ), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Lárus B. Lárusson (LBL), 
Ragnheiður Högnadóttir (RH), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ),  Örn Guðnason (ÖG) Auður Inga Þorsteinsdóttir 
(AIÞ) framkvæmdastjóri UMFÍ.  
Forföll boðaði: Helga Jóhannesdóttir (HeJ). 
 

1. Fundur settur kl.16:00. 
 

2. Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra.  
 

a. Minnisblað lagt fram. 
 

3. Framkvæmdastjórnarfundargerðir nr.2 og 3 lagðar fram og samþykktar. 
 

4. Staða verkefna:  
 

a. Ungt fólk og lýðræði; samantekt lögð fram ásamt ályktun frá ráðstefnunni. 
b. Ungmennavika NSU; Vinna við undirbúning vikunnar í gangi. Styrkbeiðni til Nordbuk hafnað, 

Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram í samræmi við áður samþykkta fjárhagsáætlun.   
c. Hreyfivika; Verður haldin í lok maí og undirbúningur er á áætlun. 
d. Landsmótið; Undirbúningur gengur skv. áætlun, skráning hófst 1. apríl.   
e. Unglingalandsmótið; Undirbúningur gengur skv. áætlun. 

 

5. Frá nefndum:  
 

a. Nefnd um ungmennabúðir; stöðumat nefndar kynnt. Stjórn er sammála um að stefna að 
áframhaldandi rekstri Ungmennabúða. Nefndinni er falið að ræða við mögulega samstarfsaðila 
og kynna niðurstöður á næsta stjórnarfundi.  

b. Nefnd um framtíðarverkefni; Tillaga að verkefni til eflingar grasrótarstarfs lögð fram. Verkefnið 
felst í að útbúa gagnabanka með upplýsingum um fjárhagslegan stuðning sveitarfélaga við 
íþrótta- og æskulýðsstarf. Stjórn UMFÍ fagnar tillögunni og felur framkvæmdastjóra að hefja 
verkefnið.  

 

6. Fjármál: Drög að ársreikningi 2017 lögð fram til kynningar. Milliuppgjör fyrir janúar og febrúar kynnt. 
 
HrJ vék af fundi kl.18:45, SÓJ tók við ritun fundargerðar. 
 

7. Fundir og þing:  
 

a. Vorfundur: Verður haldinn á Sauðárkróki 4. – 5. maí í tengslum við Landsmótið. Undirbúningur 
gengur skv. áætlun. 

b. Sambandsráðsfundur: Verður haldinn í október. 
c. Þing sambandsaðila. 

 

8. Bréf sem borist hafa: Bréf frá HSK og UMSK. Stjórn þakkar fyrir bréfin og felur framkvæmdastjóra 
               að svara þeim. 

 

9. Skipan nefnda: 
a. Samþykkt að skipa Örn Guðnason í stjórn Íslenskrar getspár. Formanni falið að finna 

varamann. 
b. Samþykkt að skipa Ragnheiði Högnadóttur í unglingalandsmótsnefnd 2020 á Selfossi. 



 

10. Önnur mál: 
a. Gullmerki UMFÍ: Samþykkt að veita eitt gullmerki. 
b. Sveitarfélaginu Ölfuss þakkað fyrir fundaraðstöðu og góðar móttökur. 

 
                          HrJ og SÓJ rituðu fundargerð. 
  Fundi slitið kl. 19:17 

 
 

                


