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3. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
2. apríl 2019, Reykjavík kl. 18:30
Mætt eru: Una Hildardóttir (UH), Geir Finnsson (GF), Inger Erla Thomsen (IET) og Enar Kornelius
Leferink (EKL), auk Tinnu Isebarn (TI) frkvstj. LUF. Marinó Örn Ólafsson (MÖÓ), Sara Þöll
Finnbogadóttir (SÞF) og Rut Einarsdóttir (RE) voru einnig með í gegnum fjarfundarbúnað.
Fundur settur 18:57
Fundarstjóri: Una Hildardóttir
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5.
6.

7.
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Frá framkvæmdastjóra:
1.1.
Nýr bókari hefur verið ráðinn og gerður verður svipaður samningur við hana og var
við fyrri bókara.
1.2.
Útbúin hefur verið mappa með skýrslusniðmáti fyrir bæði innlendar og erlendar
skýrslur.
Fundur með félagsmálaráðherra: TI, UH og GF hittast á undirbúningsfundi 8. apríl.
Framkvæmd áætlunar: Fulltrúum stjórnar er falið að fara yfir áætlun fyrir næsta fund og
koma með tillögur að dreifingu ábyrgðar.
Skuggaþing:
4.1.
Stýrihópur: TI leggur til að skipað sé í stýrihóp fyrir skuggaþing, þar sem einn fulltrúi
frá hverri ungliðahreyfingu sem er með stjórnmálaflokk á Alþingi er með sæti. UH
leggur til að tilnefndur sé einn stjórnarmeðlimur úr SÍF og LUF ásamt
framkvæmdastjórum.
4.2.
Fundur með SÍF: TI óskar eftir fundi um áframhald #ÉgKýs með stjórnum LUF og
SÍF.
Aðildarmál: Tengiliðir stjórnar við aðildarfélög: UH leggur til að það verði í höndum GF að
stjórnarmeðlimir fylli skjalið út og séu virkir tengiliðir aðildarfélaga.
Alþjóðamál:
6.1.
„EU Symposium“ í Strasbourg um „The future of young people’s political
participation: questions, challenges and opportunities“: IET, RE, GF og SÞF sækja
um.
6.2.
RE vekur athygli á umsóknum í „YFJ Pool of Experts“.
6.3.
TI leggur til við SÞF að bæta við í vinnureglur stjórnar að alþjóðafulltrúi beri ábyrgð
á því að vakta „YFJ database“ og aðra viðburði á alþjóðlegum vettvangi sem og er
ábyrgur fyrir dagskrárliðnum „alþjóðamál” á stjórnarfundum.
Viðburðir:
7.1.
Boð á „What Works Conference“: Er ekki gjaldfrjáls.
7.2.
Boð á Félagsleg samlögun ungmenna: GF og IET mæta.
7.3.
Boð á „Youth Leading Sustainable Lifestyle“: Enginn laus á þessum tíma.
Ráðningarmál: Samþykkt er að kanna samstarf við Vinnumálastofnun.
Næsti fundur: 15. apríl kl. 12.
Önnur mál: Engin bárust.

Fleira ekki rætt og fundi slitið 20:32
IET ritaði fundargerð
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