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FUNDARGERÐ  
STJÓRNAR 

2. STJÓRNARFUNDUR UNGMENNAFÉLAGS ÍSLANDS 
Haldinn 6. nóvember 2021 í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík.  

 

Mætt eru: Jóhann Steinar Ingimundarson (JSI), Gunnar Þór Gestsson (GÞG) á 
fjarfundi, Ragnheiður Högnadóttir (RH), Guðmundur G. Sigurbergsson (GGS), 
Gunnar Gunnarsson (GG), Sigurður Óskar Jónsson (SÓJ), Málfríður Sigurhansdóttir 
(MS), Hallbera Eiríksdóttir (HE), Guðmunda Ólafsdóttir (GÓ) og Auður Inga 
Þorsteinsdóttir (AIÞ) framkvæmdastjóri UMFÍ.  

Forföll: Lárus B. Lárusson (LBL) og Gissur Jónsson (GJ). 

 

Formaður setti fund kl. 12:14 

1. Upplýsingagjöf framkvæmdastjóra:  

• AIÞ gerði grein fyrir starfseminni frá síðasta stjórnarfundi.  

2. Tilkynning til fyrirtækjaskrá og banka, siðareglur og sakavottorð 

• Farið yfir siðareglur UMFÍ. Skrifstofu falið að samræma siðareglur UMFÍ við 
siðareglur Æskulýðsvettvangsins. Vinna við sameiginlegar siða- og 
viðbragðsreglur fyrir íþrótta- og æskulýðshreyfinguna er í gangi. Stjórn fagnar 
því og hvetur sambandsaðila til að taka upp þessar sameiginlegu reglur þegar 
þær liggja fyrir.  

3. Reykir skólabúðir 

• GGS og AIÞ fóru yfir stöðu mála.  

4. Húsnæðismál 

• GGS fór yfir stöðu mála.  

5. Uppgjör frá þingi 

• Umræða um 52. Sambandsþing UMFÍ. Farið yfir nokkra áhersluþætti til 
úrbóta.  

6. Uppgjör fyrri stjórnar 

• Þjónustumiðstöð falið að senda þakkarbréf til allra aðila sem sátu í nefndum á 
vegum UMFÍ á síðasta kjörtímabili.  
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7. Lög, starfsreglur, fundarsköp og fundaplan 

• Farið yfir uppfærðar starfsreglur stjórnar og þær samþykktar. Ákveðið að 
birta starfsreglurnar á vefsíðu UMFÍ.  

• Farið yfir árs- og starfsáætlun stjórnar út árið 2022.  

8. Verkaskipting á skrifstofu 

• Lagt fram til kynningar.  

9. Skipting verkefna á milli þjónustumiðstöðvar og stjórnar 

• Umræður og vangaveltur um skiptingu verkefna.  

10. Hlutverkaskipting 

• JSI lagði til að GÞG yrði varaformaður, GGS gjaldkeri og SÓJ ritari. Í 
framkvæmdastjórn yrðu RH (formaður) JSI og GGS. GG til vara. Samþykkt.  

11. Nefndarskipting og vinnuhópar 

• Farið yfir drög að skipan nefnda og vinnuhópa. Stjórn fór í stutta gönguferð 
um Laugardalinn og ræddi þetta frekar.  

• Nefndir og staðfestir fulltrúar:  
o Fjárhags- og fasteignanefnd - Starfsmaður: AIÞ  

GGS, LBL, GÓ og 2 óstaðfestir í viðbót.  
o Vinnuhópur um íþróttahéruð og lottóreglugerð - Starfsmaður AIÞ  

GÞG, GÓ og 3 óstaðfestir í viðbót.  
o Laganefnd.  

3 óstaðfestir  

o Móta- og viðburðanefnd - Starfsmaður: Ómar Bragi Stefánsson  
RH, MS og GJ.  

o Nefnd um sjóði, fræðslu- og umhverfismál - Starfsmenn: Ragnheiður 
Sigurðardóttir og Guðbirna Kristín Þórðardóttir.  
SÓJ, HE og LBL.  

o Ungmennabúðanefnd - Starfsmenn: Ómar Bragi Stefánsson og 
Sigurður Guðmundsson.  
JSI, GJ og HE.  

o Ungmennaráð.  
MS  

Ungmenni óstaðfest.  
o Útgáfu og kynningarnefnd – Starfsmaður: Jón Aðalsteinn 

Bergsveinsson.  
GG, SÓJ og Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir.  
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• JSI falið að hafa samband við óstaðfesta nefndarmenn.  

• Þjónustumiðstöð falið að taka saman yfirlit um fulltrúa UMFÍ í ýmsum ráðum 
og nefndum.   

12. Önnur mál 

• GGS lagði til að honum og RH yrði falið að vinna tillögu að launakjörum 
formanns. Samþykkt. JSI vék af fundi undir þessum lið.  

• GG spurði um gagnabanka fyrir skýrslur sem tengjast hreyfingunni.  
 

Fundi slitið kl. 17:59 
SÓJ ritaði fundargerð 

YFIRLIT VERKEFNA  
 
VERKEFNI STAÐA ÁÆTLUÐ VERKLOK ÁBYRGÐ 

Reykir skólabúðir Í vinnslu       AIÞ/GGS 

Húsnæðismál Í vinnslu       GGS 

Samræma siðareglur UMFÍ og ÆV Ekki hafið Næsti stjórnarfundur Þjónustumiðstöð 

Hafa samband við óstaðfesta 
nefndarmenn Ekki hafið Næsti stjórnarfundur JSI 

Taka saman yfirlit um fulltrúa UMFÍ í 
ýmsum ráðum og nefndum Ekki hafið Næsti stjórnarfundur Þjónustumiðstöð 
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