Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu, þriðjudaginn 2.09.2016, kl. 17:30
Mættir: Sigurður Bjarnason, Þorsteinn Þorbergsson, Kristján B. Thorlacius, Ásta Kristjánsdóttir, Sigríður Dís Guðjónsdóttir.
Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir, Einnig sat fundinn Ása Inga Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundagerðina.
Forfallaðir: Þorsteinn Júlíus Árnason.

Fundagerð:
Formaður, Sigurður Bjarnason, setti fundinn og stýrði

1. Fundagerð frá 30.08.2016 lögð fyrir
Niðurstaða: fundagerðin var samþykkt
2. Samingar við Garðabæ og félagsráðsfundur
Kynning sem framkvæmdastjóri hefur unnið ásamt Kristjáni og Sigurði var kynnt fyrir
aðalstjórn félagsins. Í kynningunni er farið yfir þær áskoranir sem félagið stendur frammi fyrir
vegna gríðarlegs vaxtar í flestum deildum síðastliðin 4 ár. Lagt er til breytingar á hlutverkum
yfirþjálfara og starfsmanna skrifstofu til að ná betri yfirsýn og tökum á rekstri barna og
unglingastarfs Stjörnunnar.
Niðurstaða: Kynninginn verður kynnt fyrir Gunnari Einarssyni Bæjarstjóra og Guðjóni E.
Friðrissyni bæjarritara 5.okt næstkomandi sem fyrsta skrefið í viðræðum við Garðabæ um
endurnýjun á rekstar – og afrekssamningi Garðabæjar og Stjörnunnar.
3. Samþykkt á nýjum formanni knattspyrnudeildar
Niðurstaða: Sæmundur Friðjónsson hefur verið tilnefndur sem formaður knattspyrnudeildar
sem var samþykkt af aðalstjórn
4. Stjarnan TV – erindi frá Karl Daníelssyni formanni handknattleiksdeildar
Rætt var um hugmynd Karls Daníelssonar um að setja af stað vefsíðu þar sem leikjum
Stjörnunnar væri sýndir. Áhug var fyrir hugmyndinni en kanna þarf hversu kostnaðarsamt
verkefnið væri.
Niðurstaða: framkvæmdastjóra var falið að skoða málið betur.
5. Önnur mál – til upplýsinga:
a. Fundur framkvæmdastjóra og fjármálsstjóra með fulltrúum Garðabæjar – 8 mán
uppgjör
Niðurstaða: Fundurinn gekk vel, forsvarsmenn bæjarins voru ánægðir með að sjá að
verið væri að taka á fjárhagsvanda deildanna og vinna í viðsnúningi þar sem þörf er á.
b. Könnun ÍTG á verðhækkunum hjá Stjörnunni
Niðurstaða: Send var verðkönnun frá ÍTG þar sem verið er að kanna hækkanir á
verðskrá allar deilda í yngri flokkum. Framkvæmdastjóri og formaður óskuðu eftir
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fundi með ÍTG vegna könnuninnar til að fá tækifæri til að fara dýpra yfir málin. Það
var samþykkt og fara þau á fund ÍTG 17.okt næstkomandi.

fundi var slitið kl. 19:30, Ritað ÁIÞ
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