
Formannafundur hjá UMSB 11. júní 2015 í Borgarnesi. 

*Sigurður Guðmundsson sambandsstjóri setur fundinn og stjórnar honum.  

*Fulltrúar félaganna segja frá starfinu í félögunum.  Víða er gróskumikið starf og áhugavert. 

* Þinggerð sambandsfundar lögð fram til samþykktar.                                                                            
Stefán Logi gerir athugasemd við að þinggerðin sé komin á vefinn áður en hún er samþykkt.                          
Pálmi tekur það á sig. Þinggerðin borin upp og er samþykkt með þorra atkvæða. 

*Sabína St. Halldórsdóttir landsfulltrúi hjá UMFÍ .                                                                                            
Fyrst svarar hún spurningunni frá Agnesi um skiltin - UMFÍ er að láta búa til fleiri skilti til að setja í og 
við íþróttahúsin um bann við neyslu tóbaks. 

Hún fer yfir hvaða leiðir eru færar til að afla styrkja og hvernig er helst að sækja um slíkt.                   
Það eru talsverðir peningar í pottunum og þess virði að sækja um þá.  Hún ítrekar að starfsfólk UMFÍ 
er tilbúið að aðstoða við styrkumsóknir og sjálfsagt að leita til þeirra.  

*Pálmi Blængsson kynnir nýja markmiðssetningu hjá UMSB og það sem fram fór á fundinum í 
Hjálmakletti í vor.                                                                                                                                                   
Stefán Logi spyr hvort bara sé hugsað um fótbolta og körfu ?                                                                                   
Páll Brynjarsson vill líka sjá aðgerðaáætlun til að fylgja markmiðunum eftir.                                               
Pálmi bað fundargesti að setja óskir sínar og framtíðarsýn á blöð sem lögð voru fyrir. 

*Pálmi kynnir hvað helst er verið að gera, hver staðan sé á húsnæðinu , hvar Nórakerfið er og hvaða 
möguleikar eru þar í boði. 

*Sigurður Guðmundsson tómstundastj. sagði frá Sumarfjörinu, leikjanámskeiðum sumarsins, 
vinnuskólanum og fl og er til í að fá hugmyndir um hvað sé hægt að gera í lokaferðinni. 

* Önnur mál:  Pálmi sagði frá allskonar styrkjum sem voru að berast.                                                              
Spurt var hvort UMSB muni halda utanum skráningarnar á Ulm í sumar, svar: það munum við reyna 
sérstaklega hópíþróttirnar.                                                                                                                 
Íslandsmeistaramót í yngsta hópi hestamanna verður í Vindási 13 - 16 júlí 2016 og þá er upplagt að 
prufukeyra tjaldsvæðin og fl fyrir Ulm 2016.                                                                                                               
Hvatt var til að framkvæmdanefnd Ulm 2016 færi af stað strax eftir helgi að vinna að mótinu og 
berjast í tjaldstæðis málunum. 

Fleira ekki tekið fyrir . 

fundargerð ritaði Kristín Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 



Fundinn sátu: 

Sigurður Guðmundsson sambandsstjóri UMSB                                                                                                 
Kristín Gunnarsdóttir gjaldk UMSB                                                                                                            
Guðrún Þórðardóttir Dansíþróttafélag Borgarfjarðar,                                                                                    
Sigríður Guðbj. Bjarnad. Badmintond. Skallagríms                                                                                                   
Íris Gunnarsdóttir Körfuknattleiksd. Skallagríms.                                                                                               
Jakob Guðmundsson Mótorsportfélagi Borgarfjarðar.                                                                            
Sigurjón Helgason Umf. Björn Hítdælakappi.                                                                                       
Þorvaldur Ingi Árnason Umf. Dagrenningu,                                                                                                            
Snorri Þórðarson Golfkl. Glanna,                                                                                                                         
Páll Brynjarsson Knattsp. d. Skallagríms,                                                                                                              
Stefán Logi Haraldsson Hestamannaf. Skugga,                                                                                                  
Kolbeinn Magnússon Hestamannaf. Faxa,                                                                                                    
Pálmi Blængsson Framkv.stj. UMSB,                                                                                                                   
Ásgeir Ásgeirsson UMSB,                                                                                                                                         
Agnes Guðmundsdóttir Umf. Stafholtst.,                                                                                                                   
Ulla R. Pedersen Umf. Íslendingi,                                                                                                                          
Berglind Ósk Guðjónsd. UMF. Reykdæla,                                                                                                           
Hrönn Jónsdóttir Frjálsíþróttafélagi Borgarfjarðar. 

 

 
 


