Ársþing UMSS
25.mars 2021
kl.17:30
Haldið í Teams fjarfundarforritinu
Þingritari: Sara Gísladóttir

1. Þingið sett
1. Gunnar Gestsson formaður UMSS setti þingið og bauð
þingfulltrúa velkomna.
2. Afhendi stjórn þingsins til þingforseta Kristjáns Halldórssonar.
2. Kosning starfsmanna þingsins
1. Þingforseti og varaforseti:
i. Þingforseti: Kristján Halldórssonar. Samþykkt samhljóða.
ii. Varaforseti: Magnús Jóhannsson. Samþykkt samhljóða.
2. Þingritari og vararitari
i. Þingritari: Sara Gísladóttir.
ii. Vararitari: Enginn.
3. Kosning kjörbréfanefndar og kjörnefndar
i. Thelma Knútsdóttir fór yfir störf nefndarinnar. Send voru
nöfn þingfulltrúa til Advania til að undirbúa rafræna
kosningu.
ii. 45 þingfulltrúar eru skráðir af 67.
iii. Thelma fór yfir fyrirkomulag kosninga sem eru rafræn að
þessu. Þarf að skrá sig inn með íslykli eða rafrænum
skilríkjum til að geta kosið.
iv. Gunnar formaður bað Thelmu að setja inn spurninguna :
Er ársþingið lögmætt? til að prufukeyra kosninguna.
Kosning tókst vel og þingið telst lögmætt samkvæmt
kosningu.
3. Skýrsla stjórnar
1. Gunnar Gestsson fór yfir skýrslu stjórnar.
2. Thelma tók við og fór yfir starfsskýrsluna.

3. Allar skýrslur er að finna á heimasíðu umss; www.umss.is
4. Reikningar sambandsins og sjóða
1. Þuríður gjaldkeri UMSS fór yfir ársreikning félagsins.
2. Þingforseti bauð þingfulltrúum orðið um skýrslu stjórnar og
ársreikninga.
5. Atkvæðagreiðsla um skýrslu og reikninga
1. Sett upp spurning í rafræna atkvæðagreiðslu um skýrslu
stjórnar og reikningana.
2. Ársreikningur samþykktur samhljóða.
3. Beðið um andmæli og engin komu þannig að skýrsla stjórnar
var samþykkt samhljóða.
6. Mál lögð fyrir þingið sem kynnt hafa verið í fundarboði
1. Þingforseti fór yfir þingtillögurnar og fyrirkomulag þeirra.
Þingtillögur verða ekki settar í nefndir né unnið í nefndum
heldur fór þingforseti yfir allar þingtillögur og bar þær undir
þingfulltrúa jafnóðum. Kjósa rafrænt um tillögurnar ef fram
kemur beiðni um kosningu frá þingfulltrúum annars verður
hafður sami háttur á eins og með skýrslu stjórnar. Kristján fór
yfir allar þingtillögurnar og bað þær undir þingfulltrúa jafnóðum.
Þingfulltrúar samþykkja ef enginn andmælir né biður um
rafræna kosningu um tillöguna.
i. Þingtillaga 1: samþykkt samhljóða.
ii. Þingtillaga 2: samþykkt samhljóða.
iii. Þingtillaga 3: samþykkt samhljóða.
iv. Þingtillaga 4: samþykkt samhljóða (Gunnar Gestsson
útskýrði tillöguna betur fyrir þingfulltrúum).
v. Þingtillaga 5: Kosning fór fram rafrænt um þessa
þingtillögu. 35 kjörfulltrúar skráðir inn á kosningarkerfið,
32 sem sögðu já og enginn sagði nei. Samþykkt
samhljóða.
vi. Þingtillaga 6: samþykkt samhljóða.
vii. Þingtillaga 7: samþykkt samhljóða.
viii. Þingtillaga 8: samþykkt samhljóða (Gunnar Gestsson
útskýrði tillöguna betur og fór yfir hversu mikilvægur
tekjustofn þetta sé fyrir aðildarfélögin).
ix. Þingtillaga 9: samþykkt samhljóða.
x. Þingtillaga 10: samþykkt samhljóða.
xi. Þingtillaga 11: samþykkt samhljóða.
xii. Þingtillaga 12: samþykkt samhljóða.

xiii.
Þingtillaga 13: samþykkt samhljóða.
xiv. Þingtillaga 14: Gunnar Gestsson tók til máls og
útskýrði tillöguna betur og fór yfir breyttar dagsetningar
og breytt fyrirkomulag í mótahaldi sumarsins. Þarf að
gera breytingar á þingtillögunni og breyta orðalagi áður
en hún er borin til samþykktar. Enginn tók til máls og
tillagan telst samþykkt með breytingum.
Þingtillaga 14
Tillaga frá stjórn UMSS
101. ársþing UMSS haldið rafrænt 25. mars 2021, hvetur félaga til þess að fjölmenna á Landsmót
UMFÍ 50+, Íþróttaveislu UMFÍ og Unglingalandsmót UMFÍ. Landsmót UMFÍ 50+ verður haldið
dagana 19. -21. júní í Borgarnesi. Íþróttaveisla UMFÍ fer fram í Kópavogi dagana 25.-27. júní í
Kópavogi. Unglingalandsmót UMFÍ fer fram á Selfossi 29. júlí –1. ágúst.
Vísað til __________________________________nefndar

Þingtillaga 14 (með breytingum)
Tillaga frá stjórn UMSS
101. ársþing UMSS haldið rafrænt 25. mars 2021, hvetur félaga til þess að fjölmenna á mót sem
haldin eru af UMFÍ í sumar.
Vísað til __________________________________nefndar

Ávörp gesta:
Garðar frá ÍSÍ tók til máls og bar kveðjur frá stjórn og
framkvæmdastjóra ÍSÍ til allra þingfulltrúa. Hvetur aðildarfélögin til að skapa
atvinnu fyrir fólk t.d. í hlutastörf. Hann minnti á sérverkefni frá ÍSÍ og UMFÍ
t.d. Lífshlaupið, Kvennahlaupið og mörg fleiri sem eru í boði fyrir hinn
almenna félagsmann. Framundan eru skil í Felix 15.apríl. Nú er verið að
koma með nýtt kerfi í staðinn fyrir Nóra sem heitir Sportsabler. Nýja kerfið
er í vinnslu og verður vonandi kynnt á næstunni.

Auður Inga Þorsteinsdóttir: Sambandsstjóri UMFÍ. Tekur undir
orð Garðars hér á undan og mikilvægt hvað samböndin þurfi að vinna
saman og hjálpast að í þessum skrítnu aðstæðum. Sækja um launa - og
verktakagreiðslur sem aðildarfélögin geta sótt sér til að standa undir
launakostnaði þjálfara. Minnir á umhverfissjóð UMFÍ og fræðslusjóð UMFÍ.

7. Kosningar
1. Kosning formanns: Gunnar Þór Gestsson gefur kost á sér til
áframhaldandi formannssetu. Samþykkt samhljóða.
2. Kosning stjórnar og varastjórnar:
i. Stjórn: Þorvaldur Gröndal og Sara Gísladóttir gefa kost á
sér áfram í stjórn. Samþykkt samhljóða.
ii. Varastjórn: Rina Sommermeier, Magnús Jóhannesson
og Kristján Halldórsson gefa kost á sér áfram. Samþykkt
samhljóða.
3. Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga: Frímann
Guðbrandsson og Jóhann Sigmarsson gefa kost á sér.
Samþykkt samhljóða.
4. Kosið í nefndir og ráð sambandsins eftir því sem þing
ákveður hverju sinni
i. Frjálsíþróttaráð: Sarah Holzem, Sigurjón Viðar Leifsson,
Kolbrún Þórðardóttir, Þórunn Eyjólfsdóttir og Sigurður
Arnar Björnsson. Samþykkt samhljóða.
ii. Afreksmannasjóður: Gunnar Gestsson, Ómar Bragi
Stefánsson og Haraldur Þór Jóhannsson. Samþykkt
samhljóða.
iii. Varamaður í afreksmannasjóð: Þuríður Elín. Samþykkt
samhljóða.
8. Önnur mál
1. Enginn önnur mál komu fram frá þingfulltrúum.
9. Þingslit. Þingforseti lét af störfum og formaður tók til orða.
Fundargerð ársþingsins mun koma inn á heimasíðu UMSS:
www.umss.is
1. Formaður minnti aðildarfélögin á að nýta sér krafta
framkvæmdastjóra og stjórnar UMSS.
2. Minnt var á að Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið hér í
Skagafirði á næsta ári ef það verður haldið á Selfossi í ár.

10.

3. Minna á að sækja um í sjóðinn fyrir æfingagjöld barna og
unglinga. Þorvaldur fór yfir sjóðinn og reglurnar í kringum
hann.
4. Aðildarfélögin skapi atvinnu fyrir atvinnulaust fólk í sínu héraði.
5. Formaður lét vita af fræðslufund allra aðildarfélagana sem er
fyrirhugaður í maí. Á sama tíma verður efnt til formannafundar.
Þingslit
1. Gunnar Gestsson sleit þingi kl.18: 55.

