
Stjórnarfundur 25. apríl 2016 á Laugum í Sælingsdal, kl. 20. 

Mætt voru: Heiðrún Sandra, Hanna Sigga, Herdís, Pálmi, Ingveldur, Arnar, Anna Berglind og 

Svana. 

1. Ársþingið 

a. Gekk vel, fannst vanta meiri umræður. Minnum aðildarfélögin að skrá inn nýja 

iðkendur.  

2. Vinnureglur stjórnar 

a. Heiðrún og Svana vilja búa til vinnureglur stjórnar. Ákveða næsta fund á 

fundum. Staðsetning ákveðin líka. Laugar, Reykhólar, Búðardalur, 

Tjarnarlundur.  

b. Hvernig getum við komist hjá því að funda mikið? Nota fundina fyrir samantekt 

og stærri mál. Mál rædd í tölvupósti og á facebook – Svana heldur utan um. 

3. Styrkir – ekki Dalabyggðarstyrkurinn 

a. Almennir styrkir sem berast UDN, stjórnin ætlar að meta hverja styrktarbeiðni 

fyrir sig. 

4. Sumarið 

a. Búningamál, Svana er búin að tala við Henson og hann ætlar að senda fatnað til 

að máta. Svana ætlar að fá verð í buff 130 buff.  

5. Samkaupstyrkurinn 

a. Rætt var um styrk sem var afhendur fyrir rúmlega ári.  

6. MS styrkur   

a. Pálmi talar við Lúðvík. 

7. Ráðin 

a. Lokahófið – þarf að setja inn á heimasíðuna hvernig stigin eru reiknuð út. Svana 

ætlar að skoða málið með frjálsíþróttaráði. 

b. Knattspyrnuráðið – skoða smábæjarleikana (Svana ætlar að senda á ráðið). 

Knattspyrnuþjálfari sem myndi koma og taka nokkrum sinnum og þjálfa 

krakkana – samstarfsnefnd þarf að skoða það mál (ath Reykhóla og fleiri með). 

c. Spurning að hafa frjálsíþróttaæfingar og fótboltaæfingar á sama tíma, vellinum 

skipt í tvennt – samstarfsnefnd þarf að skoða málið. 

d. Rætt var um hvernig hægt væri að minnka brotthvarf. 

e. Stefnt verður að því að halda fótboltamót í sumar, bjóða fleiri félögum að vera 

með? Knattspyrnuráð skoðar málið. 

8. Uppbygginganefnd  

a. Þarf að finna fólk í hana. Uppástungur: Elísabet, Svana og Jóhanna Ösp -> 

Svana tala við Elísabetu og Jóhönnu. 



9. UDN sagan og myndir 

a. Svana ætlar að skoða þetta, óska eftir myndum. Tala við Finnboga. 

10. Formannafundur 

a. Stefnt verður á fund í haust þar sem stjórn UDN og formenn aðildarfélaganna 

funda. 

11. Hreyfivika 

a. Íþrótta- og tómstundamál. Pálmi stakk upp á að búa til dreifibréf um 

Hreyfivikuna og hafa inni áskorun um umhverfisvernd þar inni (sem var 

samþykkt á þinginu). Svana ætlar að heyra í Jóhönnu (tómstunda- og 

æskulýðsfulltrúa á Reykhólum) og leggja til að þau taki líka þátt. 

12. Heim í Búðardal 

a. Undirbúningur er í vinnslu, gengur ágætlega. 

13. Önnur mál 

a. Pálmi nefndi völlinn okkar. Eigum við að fara að setja einhvern pening í þetta 

sjálf? Sækja um styrk í sjálfboðaliðasjóð Dalabyggðar (rennur út 29. apríl). 

Pálmi, Hanna Sigga og Arnar ætla að skoða hvað þarf helst að gera.  

b. Athuga með áhöld – aðildafélögin – Svana skoðar. 

 

Fundi slitið kl. 22:30 

Svana Hrönn Jóhannsdóttir 

 


