__________________________________________________________________________________________________

20. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
20. febrúar 2018, Hitt Húsið, Reykjavík kl. 18:00
Mætt eru: Sigurður Helgi Birgisson (SHB), Sara Sigurðardóttir (SS), Marinó Örn Ólafsson
(MÖÓ), Laufey María Jóhannsdóttir (LMJ) og Ólafur Hrafn Halldórsson (ÓHH), ásamt
Tinna Isebarn (TI) frkvstj. Una Hildardóttir (UH) og Guðbjört Angela Mánadóttir (GAM)
voru á Skype.
Fundur settur 18:45
Dagskrá:
1. Fundargerð 19. stjórnarfundar var samþykkt.
2. Fundargerð 4. fulltrúaráðsfundar var samþykkt.
3. Upplýsingar frá framkvæmdastjóra:
a.
TI talaði fyrir lækkun kosningaaldurs í útvarpsþættinum Spegillinn á RÚV.
b.
TI hélt erindi á umræðufundi Norræna félagsins um lækkun kosningaaldurs.
c.
TI og SHB sóttu fund Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis til að gera
grein fyrir umsögn LUF um frumvarp um lækkun kosningaaldurs.
d.
Framtíð LSÍ: Styrkumsókn til að byggja upp Þjálfaralið LUF fyrir
leiðtogaskólann hefur verið send á Æskulýðssjóð.
e.
#ÉgKýs 2018:
i. Borgarráð hefur samþykkt tillögur starfshóps um aukna
kosningaþátttöku. Fundað verður um framhaldið á miðvikudaginn.
ii. Sótt hefur verið um styrk til Æskulýðssjóðs.
iii. Fjárstyrkbeiðni hefur verið send á alla ráðherra.
4. Samráðsfundur mennta- og menningarmálaráðuneytisins vegna formennsku
Íslands í Norrænu ráðherranefndinni árið 2019: LMJ og ÓHH og Páll Marís
Pálsson og Davíð Snær Jónsson varafulltrúar í fulltrúaráði sóttu fundinn. LMJ greindi
frá fundinum: Fjallað var um Heimsmarkmiðin nr. 3, 4 og 5 með þjóðfundarsniði. Þar
lagði LMJ fram tillögu um gæðanám, formlegt og óformlegt og að útbúa vettvang til
að þróa staðla. Þátttakendur verð upplýstir um framhaldið.
5. RSK málið: SHB hefur sent ítrekun. TI sagði frá samtali við Ungmennaráð Íslands
sem stríða við sama vanda. Rætt var um að styrkja samstarfið við þau.
6. Beiðni um fyrirlestur frá LUF: Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir fulltrúi UVG í
fulltrúaráði ásamt öðrum nemendum í verkefna- og viðburðarstjórnun í tómstunda- og
félagsmálafræði eru að halda málþing um kosningaþátttöku ungs fólks miðvikudaginn
11. apríl kl. 12. Óskað er eftir reynslu og hugmyndum LUF um efnið. Samþykkt var
að Una flytji kynningu fyrir hönd LUF.
7. Alþjóðamál: LMJ fór á kynningarfund fyrir AC og sagði stuttega frá honum.
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8. Sambandsþing 25. febrúar í Háskóla Íslands (HT-101) kl. 13:00-16:00: Var TI
falið að ganga frá fundarboði, fundargögnum, bjóða mennta- og
menningarmálaráðherra sem heiðursgest og hafa samband við skoðunarmenn
reikninga. MÖÓ var falið að sjá um að bóka fundarstað. Stefnudrögin og afurð
stefnumótunarfundar verður á ábyrgð stjórnar að vinna úr.
a.
Boð hefur verið sent á mennta- og menningarmálaráðherra og Valgerði
Þórunni Bjarnadóttur sérfræðingi málaflokksins hjá ráðuneytinu.
b.
Ákveðið var að fela nýrri stjórn að ljúka við þarfagreiningu.
c.
Ný heimasíða verður frumsýnd á þinginu, en ákveðið var að fela nýrri stjórn
að ljúka við verkfærakistuna.
d.
Fundargögn:
i. Listar yfir þingfulltrúa og fulltrúa í fulltrúaráði kjörtímabilið 2018-2019
voru kynntir.
ii. TI falið að bæta við tímaáætlun og útbúa sérstaka dagskrá fyrir
þingforseta.
iii. Drög að ársskýrslu var samþykkt.
iv. Ársreikningur var tekin til umræðu og var samþykktur með undirritun
allra stjórnarmanna. Álit skoðunarmanna reikninga var tekið til
umfjöllunar, verður þeim falið að endurskoða ársreikninga skv. samningi
við mennta- og menningarmálaráðuneytið.
v. Tillaga að framkvæmdaráætlun var tekin til umræðu og samþykkt.
vi. TI falið að hafa samband við Hámu og Stúdentakjallarann vegna
kaffiveitinga.
vii. Ákveðið að hafa svipaða glærusýningu og í fyrra, var TI falið að setja
hana upp.
9. Önnur mál: Farið var yfir verkefnalista og verkaskiptingu við undirbúning
þinggagna.
Fleira ekki rætt og fundi slitið 20:10
TI ritaði fundargerð.

