UMF Stjarnan
Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Félagsráðsfundur miðvikudaginn 226.05.2010 kl. 18:00
Mættir:
Frá fimleikadeild – Sigrún Dan Róbertsdóttir
Frá handknattleiksdeild – Baldur Örn Svavarsson
Frá knattspyrnudeild - Almar Guðmundsson
Frá körfuknattleiksdeild – Hilmar Júlíusson
Engir fulltrúar mættu frá almenningsíþróttadeild, blakdeild og sunddeild.
Frá aðalstjórn – Snorri Olsen, Jóhann Steinar Ingimundarson, Pálína Hinriksdóttir, Þorsteinn Þorbergsson
og Sara Rut Unnarsdóttir.
Einnig sat fundinn Páll Grétarsson framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Fundargerð
Formaður setti fund og stjórnaði.
1.

Fundargerð síðasta fundar
Fundagerð síðasta fundar hafði verið send út, engar athugasemdir. Fundargerðin
samþykkt.

2.

Fundargerðir deilda
•

•

3.

Umræða um fundargerðir deilda
o Fundarmenn sammála um að fundir í stjórnum deilda skulu bókaðir og
fundargerðir sendar framkvæmdastjóra.
Allar formlegar fundargerðir félagsins verði á vefnum www.stjarnan.is.

Búningamál
•

4.

Lagt fram minnisblað JSI um búningamál, umræður
o Samþykkt að skipa starfshóp um áframhaldandi vinnu við búningamál
félagsins. JSI kallar hópinn saman.

Íþróttaskóli Stjörnunnar
•

5.

Lagt fram minnislblað JSI um Íþróttaskóla Stjörnunnar, umræður.
o Samþykkt að skipa starfshóp um áframhaldandi vinnu stefnumótun
íþróttaskóla félagsins. JSI kallar hópinn saman.

Önnur mál
a.

b.

c.

d.

e.

Athugsemd frá Fimleikadeild
i. Formaður fimleikadeildar gerði athugsemd varðandi auglýsingu kappleiks í
knattspyrnudeild ofan í opnunarhátíð fimleikahúss. Sitt sýndist hverjum í því máli.
Rekstraráætlanir deilda og samningar við leikmenn og þjálfara
i. ÞÞ óskaði eftir að deildir skili áætlunum vegna næsta starfsárs eigi síðar en 15. júní n.k.
ii. Deildir skulu senda framkvæmdastjóra afrit af öllum samningum og öðrum skuldbindandi
skjölum varðandi ráðningu þjálfara og leikmanna.
Ungmennalandsmót UMFÍ
i. ÞÞ kynnti bækling um Ungmennalandsmót UMFÍ 2010 og hvatti deildir til að stuðla að
þátttöku iðkenda á mótinu.
Samstarfssamningur við 365 miðla
i. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir viðræðum við 365 miðla um samstarf Stjörnunnar við
fyrirtækið um öflun áskrifenda að dagskrárefni félagsins. Framkvæmdastjóra falin nánari
útfærsla samningsins með áherslu á lengri samningstíma o.fl.
Sölubúð fyrir Stjörnuvarning
i. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir erindi um hugsanlega aðkoma tveggja einstaklinga að
uppbyggingu og/eða rekstri sölubúðar með Stjörnutengdar vörur. Framkvæmdastjóra falið
að ræða við bréfritara.
Fundi slitið kl. 19:15, ritað PGr.
Stjörnuheimilinu v. Ásgarð, 210 Garðabær, sími 565 1940, netfang stjarnan@stjarnan.is

