UMF Stjarnan

Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu miðvikudaginn 06.09.2012 kl. 17:15
Boðaðir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigurður Bjarnason (SB), Viðar Erlingsson (VE),
Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ), Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS), Sara Rut Unnarsdóttir (SRU)
og Victor Ingi Olsen (VIO).
Mættir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Sigurður Bjarnason (SB) , Þorsteinn Þorbergsson
(ÞÞ), Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS), Viðar Erlingsson (VE), Sara Rut Unnarsdóttir (SRU)
og Victor Ingi Olsen (VIO) boðuðu forföll. Auk þess sat fundinn Páll Grétarsson
framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Fundargerð
1) Fundargerðir síðustu tveggja funda – samþykktar
2) Heimasíða UMF Stjörnunnar
Aðalstjórn félagsins hvetur deildir til þess að nýta betur heimasíðu félagisns
með áherlsu á aukinn fréttaflutning úr starfi félagsins. Aukin virkni á síðunni
er mikilvæg fyrir félagið. Mikilvægt er að félagsmenn geti fylgst með því sem
framundan er í félaginu hverju sinni. Skrifstofa félagsins er tilbúin til að
leiðbeina notendum. Framkvæmdastjóra er falið að hvetja deildir til dáða.
3) Félagakerfið Nóri
Framkvæmdastjóri fór yfir reynsluna af kerfinu fyrstu vikurnar. Kerfið reynist
vel en tenging hvatapeningakerfis Garðbæjar við kerfið er ekki tilbúin.
Skráning er langt komin í fimleikadeilda, opnað hefur verið fyrir skráningu í
aðrar deildir nema knattspyrnu sem mun opna fyrir skráningu á næstu dögum.
4) Búningamál
Formaður fór yfir stöðuna í samningaviðræðum við Sportland og Hagkaup
varðandi nýjan utanyfirgalla félagsins. Gert er ráð fyrir að gallinn verði til sölu
í Hagkaupum á næstu vikum.
5) Skýrsla framkvæmdastjóra
Meistaraflokkur kvenna í Evrópukeppni

Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu leikur heimaleik gegn FC Zorky á Samsung vellinum
miðvikudaginn 26.09.2012 og útileikinn viku síðar í Moskvu. Undirbúingur er í höndum
meistaraflokksráðs kvenna og gengur vel.
Tryggingar iðkenda
Viðræður er í gangi við TM varðandi iðkendatryggingar.
Viðræður við Toyota
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Formaður og framkvæmdastjóri hafa átt fund með Toyota um að félagið gerist einn af
aðalstyrktaraðilum félagsins í heild. Hugmyndum Stjörnunnar hefur verið fálega tekið.
Kvennahlaup ÍSÍ
Kvennahlaupsnefnd er tilbúin til að halda verkefninu áfram næstu ár. Framkvæmdastjóri
hefur ritað ÍSÍ bréf um áhuga félagsins á áframhaldandi samstarf um hlaupið. Gert er ráð fyrir
fundi í október.
Æfingagjöld
Unnið er að samantekt yfir æfingagjöld í deildum félagsins. Fyrir liggur að æfingagjöld í
fimleikum hækka um 10% milli ára.
Íþróttaskóli Stjörnunnar
Starf íþróttaskólans stóð yfir 11.06.-17.08. Starfið í sumar tókst vel og fjöldi iðkenda er
svipaður og fyrri ár. Skýrsla um starf sumarsins mun liggja fyrir á næstu vikum.
Töflugerð haustsins
Nokkrir hnökrar hafa verið á töflugerðinni. Stjörnunni er þrengri stakkur skorinn í úhlutun tíma
en áður, bæði í Mýrinni og Sjálandsskóla. Sérstaka athygli vekur að Klifið hefur fengið
úthlutað tímum frá kl 20-22 þrjá virka daga í Sjálandsskóla.
Mikilvægt er að breyta töflugerð félagsins á þann veg að Stjarnan sendi formlegt erindi til
Garðabæjar strax að vori með óskum fyriri komandi tímabil. Slíka ósk er nauðsynlegt að
byggja á reynslu liðins árs og fyrirhuguðum breytingum í starfi félagsins hverju sinni.
8 mánaða uppgjör
Uppgjörið verður tilbúið fyrir aðalstjórnarfund í lok september.
Tillögugerð á grundvelli stefnumótunar
Gert er ráð fyrir að tillögur framkvæmdastjóra liggi fyrir í október.
Starfsmannamál
Framkvæmdastjóri fór yfir mál er varða starfsmenn félagsins.

6) Gildi UMF Stjörnunnar og framsetning þeirra - frestað
7) Reglur um hegðun og framkomu iðkenda, starfsmann og sjálfboðaliða frestað
8) Rekstraráætlanir deilda
Gjaldkeri gerði grein fyrir stöðu áætlanagerðar. Frekari upplýsingar munu liggja fyrir
samhliða 8 mánaða uppgjöri í lok september.

9) Ásgarður keppnishús
Umræður um kosti og galla hugmyndar afreksnefndar um að flytja kappleika
meistaraflokka handboltans í Ásgarð. Nauðsynlegt er að vinna málið frekar.
Umrædd breyting er því ekki tímabær á þessu hausti. Málinu vísað til
framkvæmdastjóra á ný.

10) Afrekssjóður UMF Stjörnunnar
Formaður kynnti áframhaldandi vinnu við útfærslu afrekssjóðs verði framhaldið í
september með aðkomu félagsráðs.
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11) Skipulag Sunddeildar - frestað
12) Erindi frá knattspyrnudeild
Knattspyrnudeild áformar að halda uppskeruhátíð með dansleik í Ásgarði
laugardaginn 29. September. Aðalstjórn gerir ekki athugasemdir við fyrirætlanir
deildarinnar.

13) Önnur mál
Erindi frá foreldrum í fimleikadeild
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir erindi frá foreldrum iðkanda í fimleikadeild
sem eru ósáttir við niðurröðun dóttur sinnar í æfingahóp. Framkvæmdastjóri
hefur þegar svarað erindinu á grundvelli handbókar Fimleikadeildar. Aðalstjórn
gerir ekki athugasemd við afgreiðslu framkvæmdastjóra.
Í ljósi umræðna á fundinum mun framkvæmdastjóri fara aftur yfir málið með
fimleikadeild og sannreyna tiltekna þætti þess áður en afgreiðslan er staðfest.

Fundi slitið kl. 19:10.
Ritað PGr.
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