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3. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
16. apríl 2018, Hitt Húsið, Reykjavík kl. 18:15
Mætt eru: Sigurður Helgi Birgisson (SHB), Marinó Örn Ólafsson (MÖÓ), Páll Marís
Pálsson (PMP) og Inger Erla Thomsen (IGT) í gegnum Skype, ásamt Tinna Isebarn (TI)
frkvstj.
Fundur settur 18:20
Dagskrá:
1. Kæra vegna RSK málsins: SHB greinir frá að LUF hafi þrjá mánuði til að skila inn
kæru til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Ákveðið var að SHB setji saman
drög.
2. Upplýsingar frá framkvæmdastjóra:
a.
Staða framkvæmdar #ÉgKýs 2018:
i.
Framkvæmd skuggakosninga er lokið og klappað var fyrir því hversu
vel tókst til að framkvæma þær fyrir sveitarstjórnarkosningar í fyrsta
skiptið - þar sem sú framkvæmd er mun flóknari en alþingiskosningar.
ii.
Framhald verkefnis: Netherfeð að sveitarstjórnarkosningum.
iii.
Fjármögnun: samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið bættist við
styrktaraðila með fjárstyrk uppá 1.1 m.kr. sem dugir til að fjármagna
Kosningavitann.
iv.
Talning fer fram í vikunni fyrir sveitarstjórnarkosningar og þörf er á að
manna í talningarteymið.
b.
Opinber útgáfa nýrrar stefnu: Í vinnslu (höfum 60 daga frá 31. mars til að
skila lokaskýrslu og lokaeintaki afurðar.
3. Framkvæmdaáætlun 2018-2019 var lögð til umræðu og samþykkt með öllum
greiddum atkvæðum.
4. Rekstraráætlun 2018-2019 var lögð til umræðu og samþykkt með öllum greiddum
atkvæðum.
5. Alþjóðamál:
a.
NORDBUK fundur í Svíþjóð: TI fer 8.-9. maí.
b.
Nordic Youth Conference í Svíþjóð: Ákeðið var að MÖÓ sæki ráðstefnuna
fyrir hönd stjórnar LUF þann 24. maí.
c.
European Sustainability Week og málþing um Heimsmarkmiðin og
borgarþróun í Berlín: RKF fer fyrir hönd LUF.
d.
ReGeneration 2030: RKF fer fyrir hönd LUF.
6. Undirbúningur fyrir 1. fulltrúaráðsfund 30. apríl: TI falið að senda út fundarboð
til ráðsins á morgun í samráði við LMJ. Dagskrá og listi yfir þátttakendur verður sent
á ritara ráðherra í framhaldinu.
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7. Næsti stjórnarfundur: 30. apríl kl. 17:15
8. Önnur mál: Engin bárust.
Fleira ekki rætt og fundi slitið 20:00
TI ritaði fundargerð.

