Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu, miðvikudaginn 28.03.2017, kl. 17:30
Mættir: Sigurður Bjarnason, Þorsteinn Þorbergsson, Kristján B. Thorlacius, Ásta Kristjánsdóttir, Þórdís Björk
Sigurbjörnsdóttir, Þorsteinn Júlíus Árnason,. Einnig sat fundinn Ása Inga Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði
fundagerðina.
Forfallaðir: Sigríður Dís Guðjónsdóttir

Fundagerð:
Formaður, Sigurður Bjarnason, setti fundinn og stýrði

1. Samþykkt á fundagerð síðasta stjórnarfundar
Niðurstaða: fundagerð samþykkt
2. Úthlutun afrekssjóðs 2017
Farið var yfir niðurstöður úthlutunar afrekssjóðs til afrekshópa stjörnunnar fyrir árið 2017.
Niðurstaða: Til upplýsinga
3. Skiltamál
Framkvæmdastjóri hefur sent inn erindi til Garðabæjar þar sem óskað er eftir leyfi fyrir
breytingu á skilti handknattleiksdeildar við Vífilsstaði í Led skilti. Eins hefur verið óskað eftir
leyfi til að fá að setja upp skilti á fleiri stöðum í bænum. Sigurður og Kristján hafa hitt fulltrúa
bæjarins á fundi til að fara yfir málin og munu halda viðræðum áfram við fyrir hönd
Stjörnunnar.
Niðurstaða: Til upplýsinga
4. Húsnæðismál – aðstaða fyrir starfsfólk
Framkvæmdastjóri óskar eftir heimild til að gera lágmarks lagfæringar/viðhald á eftirfarandi
svæðum:
a. Á skrifstofuaðstöðu – fjarlægja vegg milli skrifstofa, taka dúk af gólfum, mála og
annað létt viðhald
b. Svæði undir stúku – setja upp aðstöðu sem nýtist þjálfurum félagsins til vinnu og
fundahalda, ásamt því að hægt sé að nýta svæðið fyrir stuðningsmenn og flokka
félagsins við félagslega viðburði.
Niðurstaða: Samþykkt og öðrum stærri framkvæmdum verði frestað að sinni og
framkvæmdarstjóri og formaður falið að koma skriði á vinnu og þarfagreiningu starfshóps um
nýbyggingu félagsaðstöðu á Ásgarðssvæðinu.
5. Önnur mál
Verklagsreglur um fjármálastjórnun
Lögð voru fram drög að verklagsreglum og þær teknar til umræðu, framkvæmdastjóra er
farið að vinna þær áfram í samvinnu við fjármálastjóra.
Jako samningur
Stjörnuheimilinu v. Ásgarð, 210 Garðabær, sími 565 1940, netfang stjarnan@stjarnan.is

Jóhann í Jako hefur komið með nokkrar kvartanir varðandi samstarfssamning hans og
Stjörnunnar. Formaður og framkvæmdastjóri munu funda með Jóhanni til að fara yfir málin.
fundi var slitið kl. 19:15, Ritað ÁIÞ
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