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1. stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
10. mars 2020, Reykjavík kl. 17:30
Mættir eru: Una Hildardóttir (UH), Sara Þöll Finnbogadóttir (SÞF), Ásdís Nína
Magnúsdóttir (ÁNM), Geir Finnsson (GF), Sigurður Helgi Birgisson (SHB), starfandi frkvstj.
LUF og Heiða Vigdís Sigfúsdóttir (HVS) verkefnastj. Í gegnum fjarbúnað eru Tanja Teresa
Leifsdóttir (TTL), Rut Einarsdóttir (RE), Steinunn Ása Sigurðardóttir (SÁS.)
Fundur settur: 17:44
Fundarstjóri: Una Hildardóttir
Dagskrá:
1.
Undirritun siðareglna: UH kynnir reglurnar fyrir stjórn áður en viðstaddir
fundarmenn rita undir.
1.1.
Kosninga trúnaðaraðila: TTL og SÁS gefa kost á sér og eru þær kjörnar
trúnaðarmenn sem hafa umsjón með að reglums sé frumfylgt og taka við
tilkynningum um grun á brotum.
2.
Hlutverk meðstjórnenda: TTL og SÁS óska eftir að útfæra fyrir næsta fund og er
það samþykkt.
3.
Tilkynningar um stjórnarbreytingar til Fyrirtækjaskrár til undirritunar: SHB
falið að senda inn gögn.
4.
Alþjóðamál:
4.1.
Alþjóðanefnd: SÞF kynnir starfsreglur.
4.2.
COMEM: SÞF sækir fund 17.-18. apríl og „Advocacy coordinational
meeting.“
4.3.
Nordic Council of Ministers: RE heldur kynningu á skuggakosningum.
5.
Sendinefnd LUF hjá Sameinuðu þjóðunum: Óvissa með útfærslu ECOSOC Youth
Forum (1. - 3. apríl) vegna COVID-19 og beðið er eftir frekari upplýsingum. SHB
kynnir samstarfsbeiðni LUF vegna Ungmennaráðs Heimsmarkmiðanna (UNDP): UH
felur SHB að ókaka eftir fundi með ráðinu.
6.
Stefnumótun Æskulýðsráðs: SHB kynnir skipulag vinnufundar. Ráðið óskar eftir 6
fulltrúum LUF, helmingur þeirra 20 ára eða yngri. SHB falið að auglýsa eftir
fulltrúum.
7.
Barátta fyrir félagafrelsi ungmenna: UH, SHB og HVS koma til með að funda
með ferðamála,- iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra þann 11. mars til að fylgja eftir
ákvörðun í lið 4 frá 10. stjórnarfundi 1. október 2019 um ákvörðun ráðuneytisins við
kæru LUF.
8.
1. fundur Leiðtogaráðs: UH leggur til að hann fari fram þann 25. mars kl. 17:30og
var það samþykkt. Undirbúningur:
8.1.
UH og ÁNM falið að ljúka við drög að framkvæmdaráætlun m.t.t.
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.
8.2.
SHB falið að ljúka við drög að rekstraráætlun.
9.
Skuggaþing: SHB falið að taka saman upplýsingar um skuggaþing í Danmörku.
10.
Lækkun kosningaaldurs: SHB vekur athygli á erindi frá Andrési Inga v. væntanlegs
frumvarps um lækkun kosningaaldurs.
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11.
12.
13.
14.

Folkemødet: SHB, UH og GF sóttu fund hjá Reykjavíkurborg sem óskaði eftir
samstarfi við LUF vegna viðburðarins sem haldinn verður að danskri fyrirmynd.
Starfsmannamál: Samþykkt að framlengja samning við HVS. SHB falið að ganga
frá samningi.
Næsti fundur: 24. mars 17:30.
Önnur mál: SÞF uppfærði viðburðaskjal LUF. SHB vekur athygli á verkefninu:
Evrópuvika gegn kynþáttamisrétti.

Fleira var ekki rætt. Fundi slitið kl. 19:41.
SHB ritaði fundargerð.

