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8. stjórnarfundur Ungmennafélags Íslands  

haldinn 24. apríl 2020 með fjarfundarbúnaði

 
Mætt eru: Haukur Valtýsson (HV), Ragnheiður Högnadóttir (RH), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Guðmundur 

Sigurbergsson (GS), Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GÞG), Gunnar Gunnarsson (GG), 

Lárus B. Lárusson (LBL), Gissur Jónsson (GJ), Hallbera Eiríksdóttir (HE), Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir (EÁK) og 

Auður Inga Þorsteinsdóttir (AIÞ) framkvæmdastjóri UMFÍ. 

Forföll boðaði:  Ástþór Jón Ragnheiðarson (ÁJR) fulltrúi Ungmennaráðs. 

 

 

1. Fundur settur kl. 17:35 

 

2. Upplýsingagjöf frá framkvæmdastjóra. 

AIÞ gerði grein fyrir starfseminni frá síðasta stjórnarfundi. 

 

3. Fundargerðir framkvæmdastjórnar og nefnda lagðar fram til kynningar. 

a. 2. og 3. fundargerðir Móta- og viðburðanefndar. 

b. 10. og 11. fundargerð Framkvæmdastjórnar. 

 

4. Covid-19. 

Stjórn UMFÍ fagnar þeim árangri sem náðst hefur í baráttu við Covid-19 faraldurinn og því að 

íþróttastarfsemi geti farið af stað aftur, með takmörkunum frá 4. maí næstkomandi. Stjórn 

UMFÍ hvetur jafnframt sambandsaðila til að fara að reglum almannavarna, hér eftir sem 

hingað til. Þá vill stjórn UMFÍ þakka gott samstarf við bæði almannavarnir og sambandsaðila 

UMFÍ. 

 

5. Ráðstöfun fjármagns frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til íþrótta- og æskulýðsmála. 

Vinnuhópur hefur skilað tillögum til ÍSÍ og mennta- og menningarmálaráðuneytisins. ÍSÍ er 

samningsaðili við stjórnvöld og sér um framkvæmdina. Stjórn UMFÍ fagnar því að hafa fengið 

aðkomu að vinnuhópi ÍSÍ en telur í ljósi stefnu ríkisvaldsins um að auka samstarf ÍSÍ og UMFÍ 

að tekið yrði tillit til þeirra áherslna við samningagerðina og hann gerður við bæði samtök. 

   

6. Mótahald UMFÍ sumarið 2020 

Stjórn UMFÍ samþykkir tillögu móta- og viðburðanefndar að fresta Landsmóti UMFÍ 50+ og 

Íþróttaveislu UMFÍ í ljósi aðstæðna. Nýjar dagsetningar ættu að liggja fyrir á næsta 

stjórnarfundi. Framkvæmdastjóra falið að fylgja málinu eftir í samræmi við umræður á 

fundinum.  

 

7. Ungmennabúðir á Laugarvatni.  

Útlit er fyrir að starfsemi búðanna geti hafist að nýju í maí. Stjórn UMFÍ fagnar ákvörðun 

Bláskógabyggðar um aukið fé til viðhalds og endurbóta á húsnæði Ungmennabúðanna. 

 

8. Aðalfundur Íslenskrar Getspár 13. maí 2020.  Tillaga að fulltrúum UMFÍ í stjórn næsta 

kjörtímabil. 

HV lagði til JSI sem aðalmann og RH til vara. Samþykkt.  
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Stjórn UMFÍ þakkar fráfarandi fulltrúum, Erni Guðnasyni og AIÞ fyrir vel unnin störf. 

UMFÍ á fimm fulltrúa á aðalfundi. Framkvæmdastjóra falið að tilnefna fulltrúa UMFÍ. 

 

9. Ársþing og aðalfundir sambandsaðila. 

Ársþingum og aðalfundum sambandsaðila hefur almennt verið frestað um óákveðinn tíma í 

ljósi samkomubanns.  

 

10. Næsti stjórnarfundur 

Framkvæmdastjórn falið að boða til næsta stjórnarfundar. 

 

 
 

                                                  SÓJ ritaði fundargerð. 

                                      Fundi slitið kl. 19:05 


