Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu, þriðjudaginn 9.04.2019, kl. 17:15
Mættir: Ásta Kristjánsdóttir, Jóhannes Egilsson Sigurður Bjarnason, Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir, Gunnar Berg
Viktorsson,Einnig sat fundinn Ása Inga Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundagerðina.

Fundagerð:
formaður, Sigurður Bjarnason, setti fundinn og stýrði
1. Samþykkt á fundagerð síðasta stjórnarfundar mars 2019
Niðurstaða: fundagerð samþykkt
2. Arnar Hólm Einarsson kom að kynna rafíþróttir
Beiðni liggur fyrir hjá aðalstjórn um stofnun rafíþróttabrautar, hefur framkvæmdastjóri verið í
samskiptum við ÍTG og Arnar Hólm vegna umræddrar beiðni. Arnar kom til að kynna fyrir
stjórn hugmyndir sínar af uppsetningu á deildinni og hugmyndafræðinni á bak við að taka
rafíþróttir inn í Stjörnuna.
Niðurstaða: Jóhannes Egilsson og framkvæmdastjóri munu taka málið áfram til ítarlegri
skoðunar.
3. Fjármál & áætlanir
Framkvæmdastjóri fór í stuttu máli yfir upplifun sína af áætlunargerð og
fyrirkomulagi/verklagi við þessa vinnu. Hann telur þurfa að taka til endurskoðunar til að halda
stöðugleika í fjármálum félagsins.
Niðurstaða: til upplýsinga
4. Áætlun mfl kvk í knattspyrnu
Einar Páll Tamimi og Sunna G. Sigurðardóttir komu og kynntu áætlu mfl kvk í knattspyrnu út
árið 2019.
Niðurstaða: Áætlunin var ekki samþykkt og óskað eftir ýtarlegri upplýsingum um sundurliðuð
fjáröflunarverkefni og styrki. Framkvæmdastjóra er falið að fylgja málinu eftir.
5. Áætlun mfl kk í knattspyrnu
Villhjálmur Halldórsson og Karl Daníelsson komu og kynnt áætlun mfl kk í handbolta út árið
2019.
Niðurstaða: Áætlunin var ekki samþykkt og óskað eftir ýtarlegri upplýsingum um sundurliðuð
fjáröflunarverkefni og styrki. Framkvæmdastjóra er falið að fylgja málinu eftir.
6. Áætlun mfl kvk í knattspyrnu
Inga Steinunn Björgvinsdóttir og Júlíus Arnarsson komu og kynnt áætlun mfl kvk í handbolta
út árið 2019.
Niðurstaða: Áætlunin var samþykkt.
7. Lagabreytingar, ársreikningur og viðurkenningar

Stjörnuheimilinu v. Ásgarð, 210 Garðabær, sími 565 1940, netfang stjarnan@stjarnan.is

Farið var yfir lokadrög að ársreikningi, þær tillögur að viðurkenningum sem bárust til stjórnar
og lagabreytingar sem liggja fyrir aðalfund félagsins.
fundi var slitið kl. 19:45, Ritað ÁIÞ
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