UMF Stjarnan

Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu mánudaginn 26.03.2012 kl. 19:00
Boðaðir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigrún Dan Róbertsdóttir (SDR), Sigurður
Bjarnason (SB), Viðar Erlingsson (VE), Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ), Sara Rut Unnarsdóttir
(SRU) og Victor Ingi Olsen (VIO).
Mættir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigrún Dan Róbertsdóttir (SDR), Sigurður
Bjarnason (SB), , Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ) og Victor Ingi Olsen (VIO). Viðar Erlingsson (VE)
og Sara Rut Unnarsdóttir (SRU) boðuðu forföll.

Dagskrá
1) Fundargerð síðasta fundar
a) samþykkt
2) Aðalfundur UMF Stjörnunnar
a) verður haldinn í Stjörnuheimilinu þriðjudaginn 24. apríl kl. 18:00.
3) Skýrsla framkvæmdastjóra
a) Rekstraryfirlit jan-feb
b) Sumarstarfsfólk
c) Holtsbúð
d) Undirritun samnstarfssamnings við Garðabæ, skyldur félagsins
e) Leyfiskerfi KSÍ
f) Framkvæmdir á Stjörnuvelli
g) Kvennahlaup 16. júní
h) Sala á bifreiðinni KO-089
i) Málþing um íþróttadómara
4) Stofnun heimasíðunefndar
a) Aðalstjórn samþykkir að Sigurður Bjarnason hafi forystu um stofnun
heimasíðunefndar. Verkefni nefndarinnar er að gera tillögu til aðalstjórnar um val
á heimasíðukerfi, útliti nýrrar heimasíðu og efnistökum. Nefndin skili fyrstu
hugmyndum fyrir lok apríl mánaðar.
5) Búninganefnd – niðurstöður
a) JSI gerði grein fyrir niðurstöðum búninganefndar eftir yfirferð tilboða.
b) Aðalstjórn samþykkir að fela JSI að taka tilboð Sportlands og Henson til frekari
skoðunar. Framkvæmdastjóra falið að tilkynna öðrum bjóðendum niðurstöðuna.
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6) Skilgreining á grunnkostnaði meistaraflokka
a) ÞÞ gerði grein fyrir vinnu við skilgreiningu grunnkostnaðar meistaraflokka.
b) Að loknum umræðum er málinu frestað til næsta stjórnarfundar.
7) Afrekssjóður UMF Stjörnunnar
a) ÞÞ gerði grein fyrir vinnu við skipulagsskrá afrekssjóðs UMF Stjörnunnar.
b) Að loknum umræðum er málinu frestað til næsta stjórnarfundar.
8) Stefnumótunarvinnan framundan
a) Formaður ítrekaði nauðsyn þess að ljúka umræðum í málefnanefndum og
niðurstöður nefndanna berist VE til samræmingar.
9) Önnur mál
a) VIO lagði fram drög að reglum um Stjörnumerkið. Málinu vísað til frekari
úrvinnslu.

Fundi slitið kl. 21:30.
Ritað PGr
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