Stjórnarfundur UÍA – 2.mars 2020.
Kl. 18:00
Mættir eru Gunnar Gunnarsson, Gunnar Gassi Gunnarsson, Benedikt Jónsson, Pálína
Margeirsdóttir og Ester Sigurðardóttir var í síma.
Dagskrá
Fundargerð síðasta fundar.

Fundargerð síðasta fundar sem var 17. Febrúar 2020 samþykkt með dúndrandi
lófaklappi.

Verkefni framundan

•

Skýrsla skrifstofu
Sambandsþing UIA verður haldið á Seyðisfiðri sunnudaginn 10 maí, Gunnar Gassi
hefur verið í sambandi við Hafdísi hjá Huginn vegna dagsins. Gunnar Gassi er að
bíða eftir endanlegu svari til að geta haft samband við aðildarfélögin.
Tour de Ormurinn, Gunnar Gassi hefur verið í sambandi við Hadd og Hildi og fleiri
og stefnt er á að hafa keppnina þann 15 ágúst.
Æskulýðsvettvangurinn, Gunnar Gassi hefur verið í sambandi við Erlu Semu vegna
námskeiðs, hún er mjög áhugasöm um að koma. Stjórn þarf að ákveða staðsetningu
og ákveðið að Gassi athugi með hvort það sé möguleiki á að hafa námskeiðið á
tveimur stöðum og þá er verið að hugsa um Vopnafjörð og Reyðarfjörð og verið að
tala um seinnipart til dæmis frá 18-21 +
Lottó- ekki fullklárað en komið af stað, Gunnar Gunnarsson spyr Gunnar Gassa
hvernig gangi að fá gögn frá félögunum. Gunnar Gassi segir að það gangi ágætlega.

Svipað sem félögin eru að fá og undanfarið og tölur eru frekar að hækka, sem getur
alveg talist frekar merkilegt miðað við allt sem er í boði, en að sjálfsögðu frábært að
fólk skuli ennþá spila í Lottó.
Ársreikningur höfum ekki verið nægilega dugleg að taka stöðuna undanfarna mánuði,
þarf að fara að ýta á bókarann. Verðum að fá drög fyrir næsta fund.
Sumarstarfsmaður Gassi upplýsir að auglýsingin sé farin af stað í dagskránna, bent á
að það geti verið gott að setja auglýsingu í ME og VA og einnig þarf að koma henni á
heimasíðuna okkar.
Þurfum að fara að huga að umræðu efnum á þinginu, Benni kemur með hugmynd um
að ræða aukið samstarf, væri flott að fá fólk til að ræða þetta, hvort við getum grætt
eitthvað á nánari samstarfi , keppnishelgar, sameiginlegar æfingar og bara svona opna
umræðuna.
Gunnar formaður segir frá könnun sem UMFÍ gerir ráð að gera á héraðssamböndum
og þjónustu þeirra við sín aðildarfélög ekki gert ráð fyrir að þetta komi inn til okkar
fyrr en í mai.
Gunnar Gassi ræðir aðeins landsmót 50 + þar á eftir að fara í endanlegt uppgjör hafa
verið smá leiðindi og misskilningur. Búið að leggja peningana inná UIA en þeir verða
ekki greiddir út fyrr en loka skila fundur landsmótsnefndar hefur framið fram.
Gunnari Gassa falið að ýta á eftir þeim Ómari og Auði og heyra í Auði með þetta.
Írlandsverkefnið, einhverjir styrkir eru farnir að koma inn t.d frá Lýðheilsusjóði , þarf
að sækja fleiri styrki. GGG spyr um fjárhagsáætlun vegna verkefnisins. Gunnar
Gunnarsson segir að eftir því sem okkur gengur betur að afla styrkja því minna
þurfum við að sækja í sjóði UIA.
Eigum einnig eftir að finna einhvern til að fara með Hildi út til Írlands núna í júní.
Ákveðið að láta það berast að það vanti um 2-3 í stjórn . Gunnar Gunnarsson
formaður gaf það út á síðasta þingi að hann vildi hætta.
Fundi slitið 19:20 fundagerð ritaði Pálína Margeirsdóttir

