Afrekssjóður UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í gegnum Teams fjarskiptabúnað, mánudaginn 1.21.2021, kl. 16:30
Mætt: Heiðrún Jónsdóttir (HJ), Ingvar H. Ragnarsson (IHR), Sigurgeir Guðlaugsson (SG).
Einnig sátu fundinn Baldvin Sturluson (BS) fjármálastjóri og Ása Inga Þorsteinsdóttir (ÁIÞ) framkvæmdastjóri sem ritaði
fundargerðina.
Forfallaðir: Brynja Baldursdóttir (BB).

Fundargerð:
Formaður aðalstjórnar, SG, setti fundinn og stýrði.
Bókun á lokaúthlutun Afrekssjóðs 2020:
Í Skipulagsskrá Afrekssjóðs Stjörnunnar, nánar til getið 5.grein, segir eftirfarandi:
“Ef engin afrek hafa verið unnin á efsta stigi innan félagsins er sjóðsstjórn heimilt að auka hlutföll í
a og b flokki innan ársins eða að leggja framlag ársins við höfuðstól sjóðsins til úthlutunar næstu ára”.
Niðurstaða: Vegna áhrifa Covid á íþróttastarf á Íslandi voru færri titlar bókfærðir til afrekshópa
Stjörnunnar árið 2020 en áður. Stjórn Afrekssjóðs hefur því tekið ákvörðun um að úthluta því framlagi
sem eftir var af höfuðstóli sjóðsins í lok árs til afrekshópa félagsins, í sömu hlutföllum og áður var
úthlutað á árinu. Skal sú úthlutun færast sem aukaframlag til afrekshópanna í desember 2020 í bókhaldi
félagsins.
Úhlutun Afrekssjóðs 2021:
Farið var yfir útreikninga samkvæmt skipulagsskrá og reglugerð sjóðsins. BS fór yfir skiptingu á úthlutun
til afrekshópa félagsins út frá þeim forsendum sem stjórn setti upp og voru:
•

A.flokkur – úthlutað verði 75% af fjármunum sjóðsins, sem ráðstafað verði
hlutfallslega á milli afrekshópa byggt á viðurkenndum grunnkostnaði.

•

B. Flokkur – úthlutað verði 10% af fjármunum sjóðsins, sem ráðstafað verði
hlutfallslega til afrekshópa í takti við innheimtu aðgangseyris.

•

C.flokkur – 10% af fjármunum sjóðsins verði lagðir til hliðar til að mæta úthlutun
vegna unninna afreka, þ.e. Íslands- eða Bikarmeistaratitla í hópgreinum og
einstaklingsgreinum.

•

5% af fjármunum sjóðsins verði haldið eftir.

Niðurstaða: Samtals verður úthlutað 85% af fjármunum sjóðsins í fyrstu úthlutun úr flokkum A og B, eða
93% að teknu tilliti til sveiflujöfnunar á skerðingum deilda. Í júní, að loknu keppnistímabili vetraríþrótta
félagsins, skal endurskoða hvort tækifæri séu til aukinnar úthlutunar, þ.e. af þeim fjármunum
sjóðsins sem nú er haldið eftir.

Stefna varðandi úthlutun árið 2022 vegna rekstrarárs 2021:
Sú stefna er tekin varðandi framtíðarúthlutun fjármuna úr Afrekssjóði, að ef eiginfjárstaða tiltekinna
afreksdeilda verður neikvæð umfram tiltekið viðmið, þá verði úthlutun úr Afrekssjóði til viðkomandi
deilda ráðstafað til að hækka viðkomandi eiginfjárstöðu (en verði ekki úthlutað sem rekstrartekjum).
Viðmið verður að til skerðingar úthlutunar úr Afrekssjóði komi ef eiginfjárstaða deildar verður
neikvæðari en sem nemur 5% af rekstrartekjum fyrra árs, eða kr. 3.000.000, hvort sem lægra reynist.
Við úthlutanir úr Afrekssjóði frá og með árinu 2022 verður þó ekki litið til neikvæðrar eiginfjárstöðu sem
myndast hefur rekstrarárin 2020 og fyrr. Deildir með jákvæða eiginfjárstöðu vegna rekstrar fyrri ára
njóta hennar áfram.
Sýnidæmi:

Reglugerð uppfærð
Reglugerð sjóðsins var uppfærð með þeim áherslum sem stjórn taldi mikilvægt að væru skýrari, má þar
nefna:
• Bæta inn upplýsingum um skilgreiningu afrekshópa og hverjir eru styrkhæfir fyrir árið 2021.
• Bæta við tengingu við bókhaldslykla félagsins í vegna úthlutunar úr flokki A svo engin vafi sé
á hvaða bókhaldsgögn/lykla á að styðjast við í hverjum lið fyrir sig.
• Bæta við forsendum um öflugt barna- og unglingastarf sem forsendu fyrir möguleika á
úthlutun úr Afrekssjóði.
• Forsendur skerðingar á úthlutun næsta árs, ef rekstrarniðurstaða sé neikvæð í lok úthlutunar
árs.

SG lagði til að tekin sé dýpri umræða innan aðalstjórnar, um mögulegar breytingar og betrumbætur
á skipulagsskrá og reglugerð sjóðsins þegar lengra er liðið á árið.

Niðurstaða: Var það einróma samþykkt af stjórn sjóðsins.

Annað var ekki rætt og fundi slitið kl. 17:30 – ritað ÁIÞ
sem stuðning og mikgt að hann sé sterkur og er skipulagður fundur í þessari viku. Yngri stúlkna flokkarnir eru að koma stil að tryggja að upp komi góðir uppaldir
leikmenn í meistaraflokk Stjörnunnar komandi ár. Með þessari erfiðu en að okkar mati verið að búa til umhverfi þar sem rík áhersla er lögð á uppbyggingu
körfubolta stúlkna uppöldum í Stjörnunni sem aðalmarkmið og undirmarkmið að eignast uppaldar Stjörnustúlkur í bæði yngri og eldri landslið Íslands.Helstu
markmið sem sett hafa verið upp samhliða aðgerðarplaninu eru:✓10-12 leikmenn í hverjum árgangi (frá 1. bekk upp í stúlknaflokk)✓Vera með lið í hverjum
árgangi í íslandsmóti/bikarkeppni✓Spila í A riðli✓Eitthvað félagslegt í hverjum mánuði✓Lið sem ekki keppa í íslandsmóti taki þátt í amk4 mótum eins og
Sambíómót/Nettómóti sem er ákveðið í samráði við foreldra í upphafi tímabils. 1-4 bekkur.✓Snerpuþjálfun fyrir 8-10 ára og 12-14 ára.✓Styrktarþjálfun fyrir 15 ára
og eldri.Til þess að geta látið þetta aðgerðaplan raungerast óskar stjórn körfuboltadeildar og mfl ráð kvk eftir aðstoð aðalstjórnar. Ljóst er að mistök áttu sér stað í
upplýsingaflæði milli okkar og aðalstjórnar þegar ákvörðunin var tekin og fyrir hönd deildarinnar hörmum við þau mistök og tökum það sem lærdóm með okkur
áfram í komandi störf okkar fyrir félagið.Í 7 mán uppgjöri félagsins sem framkvæmdastjóri fór yfir með okkur í síðustu viku var fjárhagsstaða flokksins neikvæð um
4.7 milljónir. Þar sem ekki er um meistaraflokk að ræða tímabundið (fram á næsta haust) þá verður samkvæmt reglum félagsins rekstur flokksins færður á barnaog unglingastarfið frá og með 1.sept 2019 fram til vors 2020. Ljóst er því að engin rekstragjöld falla til á mfl kvk fram að áramótum en mikill hugur er í forsvarmr því
eftirfarandi

