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8. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
31. júlí 2018, Hitt Húsið, Reykjavík kl. 18:15
Mætt eru: Sigurður Helgi Birgisson (SHB), Laufey María Jóhannsdóttir (LMJ), Una
Hildardóttir (UH) og Inger Erla Thomsen (IET) í gegnum Skype, ásamt Tinna Isebarn (TI)
frkvstj.
Fundur settur 18:34
Dagskrá:
1. Fundargerðir til samþykktar:
a.
Fundargerð 5. stjórnarfundar var samþykkt.
b.
Fundargerð 6. stjórnarfundar var samþykkt.
c.
Fundargerð 7. stjórnarfundar var samþykkt.
2. Upplýsingar frá framkvæmdastjóra:
a.
TI sagði frá lagatæknilegri aðstoð sem hún veitti SÍF vegna brota á
siðareglum.
b.
Ensk upplýsingasíða um LUF er tilbúin og hefur verið birt á vefnum.
3. Kærumálið:
a.
SHB leggur til að setja saman áskorun og safna undirskriftum aðildarfélaganna
og senda á ráðherra og fjölmiðla.
b.
LUF fékk sent til umsagnar áform um frumvarp til laga um breytingu á lögum
um umboðsmann barna. Þar sem frumvarpið felur í sér innleiðingu
Barnasáttmálans var ákveðið að leggja drög að umsögn til samþykktar á 9.
Stjórnarfundi.
c.
TI í samráði við MÖÓ var falið að kanna lagaumhverfin á Norðurlöndunum er
varðar aldurstakmark stjórnarsetu í ungmennafélögum.
4. Leiðtogaskólinn:
a.
Tillaga að þema fyrir lokaverkefni LSÍ 2018: Innleiðing Heimsmarkmiða
Sameinuðu þjóðanna - í samræmi við kafla 2.3 um sjálfbæra þróun í stefnu og
markmið nr. 21 í framkvæmdaráætlun. Tillagan var samþykkt.
b.
Lagt var til að ráða teymisstjóra í tímabundið hlutastarf sem hefur umsjón með
Þjálfarateymi LUF fyrir LSÍ 2018. Tillagan var samþykkt og ákveðið var að
starfssamningur verði lagður fyrir 9. Stjórnarfund.
c.
Samstarf við AUS: Ákveðið var að fara í samstarf með AUS með
mannréttindafræðslu til að samnýta mannauð og fjármagn. Þá er lagt upp með
að AUS greiði fyrir laun þjálfara og að frkvstj. AUS komið að fræðslunni.
d.
Drög að stundatöflu var samþykkt með fyrirvara um breytingar sem
Þjálfarateymi LUF kann að leggja til.
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Aðgerðaráætlun var rædd. LMJ lagði til að bæta við vinnuhelgi Þjálfarateymis
LUF í tímalínuna. Áætlunin ásamt tillögu að viðbót var samþykkt.
f.
Drög að fjárhagsáætlun var lögð til umræðu og var samþykkt.
g.
Kall eftir þjálfurum í Þjálfarateymi LUF til birtingar á vefnum var samþykkt.
h.
TI var falið að útbúa bréf til Verndara LSÍ til samþykktar á 9. stjórnarfundi.
Verkfærakista: Klára þarf að setja saman allt efni fyrir lok árs. TI kynnti tillögu að
uppsetningu og UH bauðst til að aðstoða með efnið. Vonast er til þess að hægt verði
að nýta eitthvað af efninu í LSÍ.
2. Fulltrúaráðsfundur 10. september: Fundarboð þarf að senda út fyrir 27. ágúst.
LMJ hittir TI til að setja upp dagskrá.
Næsti stjórnarfundur: 16. ágúst kl. 18:15.
Önnur mál: Engin bárust.

Fleira ekki rætt og fundi slitið 19:35
UH ritaði fundargerð.

