13. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands
haldinn 18.janúar 2019 í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík.
Mætt eru: Haukur Valtýsson (HV), Hrönn Jónsdóttir (HrJ), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Guðmundur
Sigurbergsson (GS) Gunnar Gunnarsson (GG), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Lárus B. Lárusson (LBL),
Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Gunnar Þór Gestsson (GÞG) og Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIÞ) framkvæmdastjóri
UMFÍ.
Forföll boðuð: Örn Guðnason (ÖG) og Helga Jóhannesdóttir (HeJ).

1. Fundur settur kl.16:04.
2. Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra.
•

Minnisblað lagt fram.

3. Fundargerðir framkvæmdastjórnar nr. 8 og 9
•

Lagðar fram og samþykktar.

4. Skýrslur frá mótahaldi 2018
•
•

Lagðar fram.
Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að leiða vinnu við að yfirfara samninga,
reglugerðir og fjármál landsmóta og leggja fram tillögur fyrir næsta stjórnarfund.

•

Drög að ársuppgjöri lögð fram.

5. Fjármál
6. Umsóknir um Unglingalandsmót 2021 og 2022
•
•
•
•

2021
HSV
UMSB
UMSS

•
•
•
•
•

2022
HSV
UMSB
UMSS
UFA

ÖG, HrJ og Ómar Bragi Stefánsson skipuð í vinnuhóp sem fer yfir umsóknirnar. Umsækjendum er boðið að kynna
umsóknirnar fyrir stjórn, á fundi 1. eða 2. mars n.k.

7. Bláskógabyggð, drög að samningi, viljayfirlýsing
•

Farið yfir viljayfirlýsingu, drög að samstarfssamningi og drög að leigusamningi.
Framkvæmdastjóra, í samvinnu við framkvæmdastjórn, falið að fullvinna samninga fyrir
undirritun.

8. Einkaleyfastofa
•

Stjórn samþykkir að halda áfram með málið og áfrýja niðurstöðu Einkaleyfastofu til
áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að
málinu með lögmanni.

9. Önnur mál:
•
•
•

Erlend samskipti. GG vakti athygli á stöðu og verkefnum NSU. Stjórn óskar eftir því að
vinnuhópur um framtíðarverkefni skoði og komi með tillögur um aðkomu UMFÍ að erlendum
samskiptum á næsta stjórnarfund.
Ársþing/aðalfundir sambandsaðila 2019. Farið yfir málið.
Felix: Stjórn hefur áhyggjur af kostnaði við kerfið og virkni þess í ljósi athugasemda sem borist
hafa.

SÓJ ritaði fundargerð.
Fundi slitið kl. 20:34

