UMF Stjarnan
Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu mánudaginn 29.04.2013 kl. 17:15
Mættir: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Þorsteinn Þorbergsson (ÞÞ), Sigurður Bjarnason (SB), og Viðar Erlingsson (VE). Sara Rut
Unnarsdóttir (SRU), Victor Ingi Olsen (VIO) og Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS) boðuðu forföll. Ómar Kristjánsson endurskoðandi
félagsins sat fundinn undir lið nr 2. Auk þess sátu fundinn Íris Rut Erlingsdóttir verkefnastjóri og Páll Grétarsson framkvæmdastjóri sem
ritaði fundargerð.

Fundargerð
1) Fundargerð síðasta fundar – samþykkt
2) Ársreikningur UMF Stjörnunnar 2012
Ómar Kristjánsson endurskoðandi félagsins lagði fram endurskoðunarskýrslu vegna ársins 2012, kynnti
ársreikning félagsins og svaraði fyrirspurnum stjórnarmanna. Rætt var um tekjuskráningu og frágang á
milli deilda. Einnig er mikilvægt að sundurgreina annan kostnað frekar.
Eigið fé í heildarreikningi er komið yfir 30 milljónir króna. Mikilvægt er að eigið fé aðalstjórnar sé að
lágmarki bókfært verðmæti fasteigna félagsins.
Aðalstjórn samþykkir reikninginn fyrir sitt leyti og staðfestir hann með undirritun sinni.

3) Íþróttaskóli UMF Stjörnunnar og námskeið sumarsins
Íris Rut Erlingsdóttir verkefnastjóri gerði grein fyrir skipulagi íþróttaskólans og ráðningu starfsmanna.
Ráðnir hafa verið 2 íþróttafræðingar til að stýra starfinu. Starfsmönnum úr atvinnuátaki bæjarins fjölgar
í 45. Umtalsverð aukning er í skipulögðu starfi á vegum félagsins í sumar. Verðskrá námskeiða verður
samræmd og allar skráningar verða í gegnum Nóra. Aðalstjórn fagnar framlagi bæjarins til
sumarverkefna á vegum félagsins. Sumarstarfið verður auglýst í Garðapóstinum og í samvinnu við
Garðabæ.

4) Aðalfundur UMF Stjörnunnar 2013
Fundurinn verður haldinn í Stjörnuheimilinu þriðjudaginn 14.05.2013 kl. 18:00.
Rætt um tilnefningar til viðurkenninga ársins. Framkvæmdastjóri mun taka saman gögn og senda
aðalstjórn til endanlegrar ákvörðunar.
Aðalstjórn samþykkir að leggja til nauðsynlegar lagabreytingar vegna stofnskrár afrekssjóðs félagsins.
20. gr. og töluliður síðari greina breytist til samræmis
Félagið skal setja á aðalfundi eða almennum félagsfundi reglur um úthlutun úr afrekssjóði sem
kallast stofnskrá afrekssjóðs. Aðalstjórn skal setja sérstaka reglugerð um úthlutun úr afrekssjóði
sem byggir á stofnskrá afrekssjóðs.

5) Önnur mál
Íþróttaþing - formaður greindi frá nýafstöðnu íþróttaþingi og hvatti stjórnrmenn til að kynna sér nýjan
sjálfboðaliðavef ÍSÍ – ALLIR SEM EINN.
Innheimta félagsgjalda - aðalstjórn telur ekki tímabært að hefja innheimtu félagsgjalda.
Heimasíða Stjörnunnar - aðalstjórn samþykkir tillögu framkvæmdastjóra um að fyrirætlunum um
breytingar á heimasíðu félagsins verði frestað um óákveðinn tíma.
Samfélagsdagur UMF Stjörnunnar - rætt um mögulegt skipulag og framkvæmd dagsins, málinu
vísað til framkvæmdastjóra.
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