Stjórnarfundur UÍA 20.maí 2019 á Egilsstöðum
Fundur settur 17:45
Mættir: Benedikt Jónsson, , Auður Vala Gunnarsdóttir, Ester Sigurðardóttir,
Gunnar Gunnarsson, Gunnar Gunnarsson, Gréta Sóley Arngrímsdóttir og
Dagmar Ýr Stefánsdóttir
Þar sem Pálína ritari var fjarverandi var Gréta ritari fundarins.

•

Sprettur

Dagmar Ýr, frá Alcoa, lagði til að breytingar yrðu gerðar á úthlutun úr Spretti. Milljón var bætt
í sjóðinni í fyrra og stendur hann því í 3,5 milljónum. Miklar umræður voru um það hvernig
mætti breyta reglum úthlutunarsjóðsins en niðurstaðan varð sú að nefndin myndi setjast yfir
þær og yrðu nýjar reglur tilbúnar fyrir næstu úthlutun. Ekki hefur nýr aðili verið tilnefndur í
nefndina en formaður mun sitja í henni í næstu úthlutun.
Dagmar skaut upp öðru máli: Álkarlinn. UÍA hlaut styrk upp á 1,5 milljónir eyrnamerkt
Álkarlinum en einungis einn lauk keppni í fyrra. Hvert fóru peningarnir og er spurning að
reyna hafa alla þríþrautina um sömu helgi?
• Fundargerð 30. apríl 2019
Fundargerð samþykkt
•

Innsend erindi
• Einherji óskar eftir styrk frá UÍA. Stjórn samþykkir að styrkja félagið um
70.000 kr til þess að niðurgreiða námskeið Bjarna Fritz.
• UÍA skal útnefna einstakling til að sitja í vinnuhóp ÍSÍ um

gistiaðstöðumál. Auður Vala er tilbúin að sitja í vinnuhópnum og lýsir
yfir áhyggjum sínum á málefninu.
•

Skýrsla skrifstofu

Nýr starfsmaður kynntur, Gréta Sóley Arngrímsdóttir. Hefur tekið skrifstofuna í gegn.
Skráning er hafin í farandþjálfun og fer rólega af stað. Umsóknarfrestur er til 25. maí
Skráning í Launaflsbikarinn er að byrja. Frestur er til 25. maí
Gunnarar fóru á ÍSÍ-þing. Fjallað mikið um Felix á neikvæðum nótum.
Þróunarkostnaður felixar var frystur. Rafíþróttir voru ræddar.
•

Verkefni framundan

Boccia-námskeið á næstunni, verður haldið í Hreyfiviku UMFÍ, á Neskaupstað. Ráð
að hafa samband við eldri borgarafélög á svæðinu og kynna námskeiðið.

Næstu verkefni skrifstofu eru að undirbúa Sumarhátíð og Tour de Orminn, uppfæra
þarf heimasíðu.
Stór verkefni sumarsins eru Landsmót UMFÍ 50+, farandþjálfun, launaflsbikarinn,
Sumarhátíð UÍA, Tour de Ormurinn og Álkarlinn.
Tala þarf við Unni frá Akureyri vegna sundmóts á Sumarhátíð. Það þarf að ráða
yfirdómara fyrir sundmótið svo það teljist löglegt. Vinna þarf mótið af félögunum.
Greinar sem séð er fyrir að hafa á Sumarhátíð er púttmót á föstudegi, sund á
laugardegi, frjálsar á sunnudegi og aðrar jaðaríþróttir yfir helgina, fjallahjólreiðar,
Aðrar greinar sem má skoða eru kökuskreytingar, borðtennis,, rafíþróttir,
pönnubolti(Benni), körfubolti(streetball), búðir, bogfimi, golf, ratleikur, folf(Mikael
Máni), kraftlyftingar, stígvélakast, boccia eða petanqe, brennómót, fússball,
plokkmót, Aðrir dagskráliðir, zúmba eða danssmiðja í samstarfi við Auði getur endað
í danssýningu, tónlistarskemmtun? Ganga(Skúli, fjallagarpur)? Bæjarganga(stefán
bogi), Ferðafélagið tekur þátt, Dísa guide,.

•

Önnur mál

Úthlutunarnefnd Spretts, vantar nefndarmann.
Niðurstaða tekin um að Gunnar formaður sitji næsta fund, eftir hann verður haft
samband við Sóleyju Dögg.

Næsti fundur verður haldinn fimmtudaginn 13. Júní klukkan 17:30.

