Aðalstjórnarfundur UMFT
20.september 2010

Með formönnum deilda.

Mættir: Gunnar Þór, Bertína,Magnús, Elinborg, Ómar Bragi, Björn Ingi, Sigurjón Leifs,
Gunnlaugur og Sigurður.

Farið yfir stöðu mála hjá deildum.
1. Knattspyrnudeild.
Vertíð að klárast, meistara flokkar búnir að halda uppskeruhátíð og uppskeruhátíð fyrir
yngri flokkana verður haldið á næstunni.
Verið að ganga frá þjálfaramálum fyrir veturinn, æfingar hefjast á næstunni.
2. Frjálsar:
Starf hefst upp úr næstu mánaðarmótum, setp-okt. Úti æfingar hafnar svo verður farið
inn.
Æft verður í Varmahlíð á miðvikudögum.
Í fyrra fengu þeir 100.000,- styrk frá sveitarfélaginu þannig að deildin stóð uppi með
kostnað upp á 40.000,- vegna æfinganna í Varmahlíð.
Mjög mikil ánægja var með þessar æfingar.
3. Skíði:
Óvissuástand vegna samninga við Sveitarfélagið en viðræður í gangi – Viggó er með
þau mál.
Verið er að leita að þjálfurum.
Umræða var tekin um rútuferðir á skíðasvæðið
4. Viggó:
Samningur um skíðasvæðið frá árinu 2000 er útrunninn, það er vilji sveitarfélagsins að
halda samstarfinu áfram – samningaviðræður eru í gangi.
Deildin stóð við allar sínar skuldbindingar og meira til.
Skíðadeildin búin að fjárfesta fyrir 20 – 30 milljónir á svæðinu, og hefur Viggó lagt til að
þessari uppbyggingu verði haldið áfram.
Sveitarfélagið tekur þetta fyrir á næstunni.
Hjá deildinni í uppbyggingu er næst á dagskrá húsnæðið og leiktæki fyrir börn. Einnig
þarf að huga að aðstöðu fyrir fatlaða – hyggst deildin sækja um að halda námskeið fyrir
fatlaða í vetur.
5. UMSS:
Þar verður farið í úthlutunarreglur.
6. Karfan:
Nýja stjórn skipa, Geir Eyjólfs, Hólmfríður Sveins og Gunnlaugur Sighvatsson
Ný stjórn á eftir að skipta með sér verkum.

Nýr þjálfari kemur vel út.
Unglingastarfið í góðu lagi – litlar breytingar þar.
7. Vetrartím:
Sævar fékk jákvætt svar frá Sveitarfélaginu um greiðslur til deilda til að aðlaga deildir
að skráningu í vetrartíminu.
Gunnar hvatti skíðadeildina til að setja sig strax þar inn til skráningar.
Planið er að hver deild fái umsjón með skráningu á sinni deild.
Skráningin getur skipt félagið miklu máli þegar kemur að endurskoðun skiptinga hjá
UMSS.
8. Gunnar:
Vefurinn okkar verður kláraður hjá starfsmönnum Skýrr.
Kemur ekki til með að kosta mikið. Búin verður til ný síða sem allt saman verður á
t.d. blogg og spjall.
Einn úr hverri deild til að skrá inn á vefinn.
9. Gunnar minnir á styrktarsjóðinn, hvetur til að fleiri sækji um úr honum t.d. vegna
ferðakostnaðar.
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