Fundur í stjórn UÍA 16.5.2018
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Mætt: Gunnar Gunnarsson (GG), Benedikt Jónsson (BJ), Auður Vala Gunnarsdóttir (AVG), Þórir Steinn
Valgeirsson (ÞSV) Jósef Auðunn Kristinsson (JAK)
Starfsmaður: Gunnar Gunnarsson (Gassi)

1. Síðasta fundargerð

Fundargerð frá 4. Apríl og þinggerð frá UÍA þingi.
2. Innsend erindi
Umsóknir í afreks og fræðslusjóð
Haraldur Gústafsson: Vegna EM í bogfimi haldið í Póllandi. Stjórn UÍA samþykkir að veita
styrk uppá 60. Þúsund krónur.
Kristinn Már Hjaltason: Sækir um styrk til að greiða hluta af skólagjöldum þar sem hann sækir
til að eiga meiri möguleika á að halda sér í landsliðinu. Styrkur upp að 75 þúsund krónur er
veittur vegna undirbúnings fyrir EM í Portúgal.
Þróttur Nes: Vegna fyrirlesturs Bjarni Fritzson. Stjórn samþykkir að veita styrk uppá 50 þús.

3. Fjármál
Framkvæmdarstjóra er falið að stofna sparnaðarreikning til að ná fram betri ávöxtun. Stjórn
mun veita skriflegt umboð fyrir þessu.
4. Verkefni framunda
1) Hreyfivika UMFÍ: Markmið UÍA er að hafa viðburð í hverju bæjarfélagi á austurlandi.
Framkvæmdarstjóri sendir póst á öll aðiladarfélög UÍA og forvitnast um hvort og
hvernig félögin ætli að taka þátt í hreyfivikunni. Í framhaldi hafa samband við
sveitafélögin til þess að auglýsa viðburðina.
2) Meistaramót Íslands í frjálsum: Allt í góðum farvegi þar. Við munum veita þeim hjálp
ef þess þarf.
3) Farandþjálfun: Verður skipulagt betur þegar sumarstarfsmaður kemur til starfa.
Framkvæmdarstjóri verður í sambandi við félögin. Bílamál eru klár.
4) Sumarhátíð: Verður helgina 7-8 Júlí. Verður með svipuðu móti og í fyrra.
5) Landsmótið: Vinnum markvisst að því að hvetja félögin til að taka þátt.
6) Launaflsbikarinn: Framkvæmdarstjóri, BJ og ÞSV hittast og ræða sumarið.
7) Áskorun ÍBA: Perla í samvinnu við kraft. Bjóðum Seyðfirðingum að halda þetta á
sjómannadagshelginni.

8) Önnur Mál
Landsmót 50 + á Norfirði: Haldin var undirbúningsfundur og stefnt er á að halda mótið
helgina 28-30 Júní.
Samningur við flugfélagið: Verið að endurskoða samninginn. Starfsmenn ÍSÍ leitar að
reynslusögum. GG gefur þeim númerið hjá BJ sem mun deila reynslusögum með þeim.
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BJ ritaði fundargerð

