
  

 Stjórnarfundur UÍA 

Haldinn í fjarfundi, þriðjudaginn 28.10.2020 kl: 17:00 

Mætt eru Gunnar Gassi Gunnarsson,  Gunnar Gunnarsson,  Þórunn María Þorgrímsdóttir, 

Benedikt Jónsson, Ester Sigurásta Sigurðardóttir og Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir (Bobba). 
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Fundargerð síðasta fundar stjórnar 

Fundargerð síðasta fundar frá 22.9.20 samþykkt samhljóða. 

Ákveðið var að breyta skipulagi dagskráar þar sem þáttakendur fundar voru 
einhverjir í tæknilegum örðuleikum og aðrir á hraðferð. Liðurinn innsend erindi var 

tekinn á undan Snæfells liðnum til að ná sem flestum. 

Innsend erindi: 

Þrjú erindi hafa borist skrifstofu: 

• Fimleikadeild Hattar óskar eftir styrk í afreks og fræðslusjóð UÍA vegna 
þjálfarmenntunnar. FSÍ hefur skipulagt námskeið sem haldið verður á Egilsstöðum 
haustið 2020 og er ætlað fyrir byrjendur í þjálfun en er jafnframt framhald af 
grunnnámskeiði. Einnig er áætlað að senda tvo þjálfara á framhaldsnámskeið til 
Reykjavíkur. Heildarkostnaður við námskeiðin og ferðakostnað er 298.000 kr og sótt 
er um styrk uppá 200.000 kr.  

Umsóknin fellur vel að reglum sjóðsins og samþykkt er að veita þessu verkefni 
styrk uppá 100.000 kr. 



 

• Ungmennafélagið Neisti á Djúpavogi óskar eftir styrk frá ÚÍA vegna uppbyggingar á 
íþrótta- og afþreyingarsvæði félagsins í Blá á Djúpavogi. Stór hluti verkefnins er þegar 
fjármagnaður, en félagið hefur fest kaup á fullbúnum körfuboltavelli sem áætlað er 
að setja uppá svæðinu. Til að klára verkefnið þarf að koma upp girðingu í kringum 
völlinn og er áætlaður kostnaður við uppsetningu og efni um 600.000 kr. Sótt er um 
styrk til að fjármagna þann hluta. 

Umsókin fellur því miður ekki að reglum sjóðsins en samþykkt er að vísa 
umsókninni til úthlutnunarnefndar Spretts. 

 

• Sigurjón Bjarnason frá Bókstafi Forlagi býður ÚÍA magninnkaup af bókinni 101 
Austurland – gönguleiðir eftir Skúla Júlíusson, bókin er seld í verslunum á 5.490 kr. en 
býður ÚÍA bókina á 3.500 kr. eintakið miðað við 40 eintaka pöntun eða meira. 
Sigurjón telur að ÚÍA gæti þannig lagt sitt af mörkum til að hvetja almenning til að 
iðka holla hreyfingu útivið.  

Umsókin fellur því miður ekki að reglum sjóðsins og er því synjað á þeim 
forsendum.  

 

Framkvæmdastjóra er falið að svara erindum. 

Snæfell: 

Rætt er um hvað við viljum sjá í blaðinu, þarf að hafa hraðar hendur þar sem blaðið 
kemur út um miðjan desember. Gunnar stingur uppá að finna nema í fjölmiðlafræði 

eða álíka til að taka verkið að sér, jafnvel gegn greiðslu sé þess óskað. Rætt var um að 
fá félögin til að taka að sér part í blaðinu en það bráðvantar einhvern með yfirumsjón 
til að geta tekið viðtöl og haldið utan um það efni sem fellur til. Allir eru hvattir til að 

vera vakandi yfir einhverjum sem gæti tekið þetta að sér og hafa samband við 
skrifstofu. Hagnaður blaðsins á síðasta ári var ríflega 600.000 kr. 

Verkefni í gangi: skrifstofa 

A 

Önnur mál. 

Tillaga Steins formann Leiknis. 

Nokkrir punktar varðandi samtal við Stein Jónasson Formann Leiknis varðandi tillögu hans 
um heimsóknir í skóla fjórðungsins, hans hugmynd var í raun svipuð þeirri sem rædd var á 
síðasta fundi. 



Að Úía í samstarfi við félög á hverju svæði fyrir kynni sambandið fyrir krökkununum, fyrir 
hvað það stendur, tilgangi þess og hvernig félögin falla undir hatt ÚÍA eða tengist ÚÍA – 
Hvernig þetta er allt uppsett og skipulagt. Aðalmálið væri að kynna sambandið, auka 

sýnileika þess og hvetja til hreyfingar í hvaða formi sem er um leið. Félögin tækju að 
sjálfsögðu þátt og mundu kynna sína starfssemi. 

Ég sagði honum frá þeirri tillögu um að fá einhvern frægan til að vera með og það fannst 
honum stórfínt, við ræddum um að það væri kannski hægt að tengja þetta inná íþróttadaga 
sem oft eru haldnir í flestum skólum. 

Honum fannst Úía eða Austurland í heild sinni gleymast líka í umræðunni útávið, að 
sambandið sé ekki næginlega áberandi. Öll umræða er til góðs. 

Stefnt er að því að hafa næsta fund : 

Fundi slitið kl.: 

Fundargerð ritaði Þórunn María Þorgrímsdóttir 

 


