Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í Stjörnuheimilinu, þriðjudaginn 06.02.2019, kl. 19:15
Mættir: Ásta Kristjánsdóttir, Jóhannes Egilsson Kristján B. Thorlacius, Sigurður Bjarnason, Sigríður Dís Guðjónsdóttir, Þórdís
Björk Sigurbjörnsdóttir, Gunnar Berg Viktorsson, Hilmar Júlíusson, Guðrún Jónsdóttir, Ingibjörg Vilhjálmsdóttir, Einnig sat
fundinn Ása Inga Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri sem ritaði fundagerðina.
Forfallaðir: Sæmundur Friðjónsson,

Fundagerð:
formaður, Sigurður Bjarnason, setti fundinn og stýrði

1. Uppgjör ársins 2018 og úthlutun afrekssjóðs
Farið var yfir lokauppgjör ársins 2018 fyrir allar einingar félagsins og hvernig það hefur áhrif á
úthlutun mfl úr afrekssjóði. Líkt og tilkynnt hafði verið forsvarsmönnum flokkanna á fundi í
desember síðastliðin þá yrði rekstratap ársins 2018 dregið af úthlutun flokksins úr afrekssjóði
fyrir árið 2019. Þeir flokkar sem teljast til afreksflokka í dag eru:
- fimleikar mfl kk og kvk,
- handbolti mfl kk og kvk,
- knattspyrna mfl kk og kvk,
- körfubolti mfl kk og kvk,
- einnig geta einstaklingar í mfl í kraftlyftingum sótt um styrk vegna Íslands- eða
Bikarmeistaratitils.
Afreksstyrkurinn er ákvarðaður á þremur forsendum sem hafa eftirfarandi vægi:
- Grunnkostnaði 80%
- Hvatastyrkjum 10%
- Afreksstyrkir vegna titla 10%
Niðurstaða: Farið var yfir úthlutun hvers og eins flokks fyrir sig og þá útreikninga sem liggja
að baki og er skiptingin eftirfarandi fyrir árið 2019. Aðeins einn flokkur mun ekki fá greitt út
fulla úthlutun árið 2019 vegna rekstrartaps ársins 2018 en það er mfl kk í handbolta.

2. Stefnumótun, handbók, framtíðarsýn & stefna
Framkvæmdastjóri fór yfir þá vinnu sem búin er að eiga sér stað í framhaldi af stórum
stefnumótunarfundi í haust með forsvarsmönnum allra deilda, starfsmanna, heiðursfélaga og
aðalstjórnar.
Niðurstaða: til upplýsinga.
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3. Önnur mál
Rætt var um tryggingamál leikmanna og mögulega samræmingu í þeim efnum milli deilda.
Framkvæmdastjóri mun skoða það mál áfram.

fundi var slitið kl. 19:15, Ritað ÁIÞ

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

