Fundur í stjórn UÍA 18.10.2018
Haldinn á skrifstofu, Egilsstöðum. Fundur settur 19:10

Mætt: Gunnar Gunnarsson (GG), Benedikt Jónsson (BJ), Jósef Auðunn Friðriksson (JAK) Pálína
Margeirsdóttir (PG)
Starfsmaður: Gunnar Gunnarsson (Gassi)

1. Síðasta fundargerð
Fundargerð frá 28. Ágúst. Hún er samþykkt.
2. Innsend erindi
Knattspyrnufélag Reyðafjarðar sækir um aðild að UÍA með hug á að skrá sig til leiks í 4. Deild. Félagið
var samþykkt inn í UÍA árið 2009. Framkvæmdarstjóra falið kannar stöðu félagsins innan UÍA.
Fimleikadeild Hattar sendir inn erindi. Fimleikadeildin mun halda þjálfaranámskeið 1A. Stjórn
samþykkir að veita verkefninu styrk uppá 100.000 kr.
3. Skýrsla skrifstofu
UMFÍ 50+: GG og GGG hafið farið á þrjá fundi með mótanefnd og bæjaryfirvöldum í Fjarðabyggð.
Mótið fer fram 28. Til 30. Júní 2019.
Bólholtsbikarinn: Opnað hefur verið fyrir skráningar. Niðurröðun leikja lýkur í næstu viku.
Sprettur: Fyrri úthlutun er lokið. Opnað hefur verið fyrir umsóknir fyrir seinni úthlutun og stefnt er að
því að ganga frá úthlutun í byrjun Desember.
F:IRE&ICE: UÍA og ME halda áfram með samstarf og stefnt er að því að fara til Írlands í Maí. Gert er
ráð fyrir því að Írski hópurinn komi hingað í heimsókn í Ágúst.
Dagsetningar verkefna: Framkvæmdarstjóri fer og skoðar hugsanlega árekstra og farið verður betur
yfir dagsetningar á fundi í Nóvember.
Ársþing UÍA: Stefnt er að því að halda þingið 6. Eða 7. Apríl 2019 á Stöðvafirði.
Kjördæmafundur þingmanna: GG og GG áttu fund með þingmönnum kjördæmisins. Formaður fór í
gegnum ýmis mál með þeim og urðu ágætis umræður.
Stjórn samþykkir að rita bréf til UMFÍ vegna reiknings sem barst UÍA eftir að uppgjör landsmóts hafi
verið klárað.
4. Verkefni framundan
Sambandsþing UMFÍ: Verður haldið á Ísafirði 20 og 21. Október. Gassi fer fyrir hönd UÍA.
Snæfell:
5. Önnur Mál
Næsti fundur áætlaður 15. Nóvember kl. 18:00
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BJ ritaði fundargerð

