17. fundur stjórnar Aftureldingar 27. mars 2011

Fundur settur kl. 10:00 að Varmá
Mætt: Anna Sigríður Guðnadóttir, Ásmundur Pálsson, Guðjón Helgason, Helga Jóhannesdóttir, Jón
Pálsson og Sævar Kristinsson. Brynjar Jóhannesson framkvæmdastjóri sat fundinn.
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Dagskrá aðalfundar
Samningar við Mosfellsbæ
Heilsuklasi Mosfellsbæjar
Drög að íþrótta- og tómstundastefnu Mosfellsbæjar
Önnur mál

1) Dagskrá aðalfundar
Farið yfir dagskrá aðalfundar. Farið yfir tilnefningar til heiðursviðurkenninga. Farið yfir drög að
skýrslu stjórnar. Ársreikningar allra deilda tilbúnir en endurskoðun handbolta, körfu og
aðalstjórnar er eftir. Farið yfir ársreikning aðalstjórnar sem er nánast tilbúinn.
Fundarstaður aðalfundar er klár, farið yfir fyrirkomulag fundarins.

2) 2) Samningar við Mosfellsbæ
Viðræður hafa gengið vel frá síðasta stjórnarfundi. Formaður fór yfir þau drög sem nú liggja fyrir
og stjórnin samþykkti þau. Vonir standa til að undirritaður samningur liggi fyrir á aðalfundi.
Í tengslum við samningaviðræður hefur verið ákveðið að skipa sameiginlegan starfshóp félagsins
og bæjarins sem fara mun yfir verklagsreglur og viðveru starfsmanna og/eða þjálfara í
búningsklefum.
3) Heilsuklasi
Jón Pálsson og Sævar Kristinsson viku af fundi undir þessum lið.
Rædd var hugmynd um stofnaðild Aftureldingar að Heilsuklasa Mosfellsbæjar,
samstarfsvettvangi aðila sem starfa að forvarna-, lýðheilsu- og heilbrigðismálum í Mosfellsbæ.
Ávinningur félagsins af nánari tengslum við aðila sem starfa á þessu sviði í bænum var ræddur og
samþykkt að félagið gerðist einn stofnaðila Heilsuklasa Mosfellsbæjar. Stofnfundurinn verður
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haldinn mánudaginn 28. mars.
4) Stefna Mosfellsbæjar í íþrótta- og tómstundamálum
Stjórn UMFA hefur fjallað um drög að stefnunni og sendir eftirfarandi umsögn til bæjaryfirvalda.
„Aðalstjórn Aftureldingar hefur fjallað um drög að stefnumótun Mosfellsbæjar í íþrótta- og
tómstundamálum. Afturelding fagnar því að bærinn móti sér stefnu í íþrótta- og tómstundamálum
og hvetur til þess að markvisst verði fylgt eftir metnaðarfullum áformum sem þar koma fram í
forvarna- og lýðheilsumálum sem og varðandi samstarf og samþættingu starfa þeirra sem sinna
þessum málaflokkum innan sveitarfélagsins. Aðalstjórn vill þó benda á að orðalag í markmiðum
2.1 og 2.2. þarf að endurskoða þar sem Mosfellsbær hefur ekki boðvald yfir stefnumótun frjálsra
félagasamtaka. Þannig þarf hlutverk Mosfellsbæjar að vera skýrt í þessum markmiðum, t.d. að
Mosfellsbær semji einungis við félög sem sett hafi sér stefnu og starfi skv. stefnumörkun ÍSÍ um
íþróttir barna og unglinga.
Afturelding hvetur bæjaryfirvöld til að standa fyrir umræðu í samfélaginu og á milli þeirra aðila
sem hlutverk hafa í íþrótta-, tómstunda-, forvarna- og lýðheilsumálum um leiðir til þess að
framfylgja þessari stefnumótun og koma í reynd á aukinni samvinnu hlutaðeigandi aðila í
bæjarfélaginu, með bætta lýðheilsu og forvarnir að markmiði.
Þó margt sé gott gert þá eru enn ýmis atriði sem bæta má hvað varðar aðstöðu, aðgengi og
þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi.“

5) Önnur mál
Íþróttaþing ÍSÍ verður haldið 8-9 apríl næstkomandi. UMSK á vissan félagafjölda á þinginu og þar
af fær UMFA 2-4 fulltrúa. Jón formaður og Brynjar framkvæmdastjóri verða fulltrúar
Aftureldingar. Ef áhugi er á þátttöku þá þarf að láta framkvæmdastjóra vita.

Þetta var síðasti fundur stjórnar fyrir aðalfund og ný stjórn mun ákveða næsta fund.
Fundi slitið kl. 13
Fundargerð ritaði Anna Sigríður Guðnadóttir ritari stjórnar
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