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14. Stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga
Zoom, 25. nóvember 2020, kl. 17:15
Mættir eru: Ásdís Nína Magnúsdóttir (ÁNM), Geir Finnsson (GF), Rut Einarsdóttir (RE),
Sara Þöll Finnbogadóttir (SÞF), Tanja Teresa Leifsdóttir (TTL) og Una Hildardóttir (UH).
Frá skrifstofu: Heiða Vigdís Sigfúsdóttir (HVS), Sigurður Helgi Birgisson (SHB) og Tinna
Isebarn (TI).
Fundarstjóri: Una Hildardóttir (UH)
Fundur settur 17:17
Dagskrá:
1.
Fundargerð 3. leiðtogaráðsfundar er samþykkt.
2.
Fundargerð 13. stjórnarfundar er samþykktar.
3.
Upplýsingagjöf frá skrifstofu:
3.1.
HVS segir starfi sínu lausu og færir stjórn henni þakkir fyrir gott samstarf.
3.2.
Viðvera í HH: LUF stendur til boða að nýta skrifstofuna fyrir hádegi 3x í viku
til 2. desember.
3.3.
Eyðublöð fyrir ferðastyrk hafa verið birt á heimasíðu LUF.
3.4.
Félagsgjöld hafa verið send til innheimtu.
4.
Starfsmannamál: UH og TI leggja til að hefja nýtt ráðningarferli sem fyrst. Best væri
ef HVS fengi tíma í að koma nýjum verkefnastjóra inn í öll mál áður en hún hættir um
áramótin. Einkum í ljósi þess að Félagi ársins, Leiðtogaskóli Íslands, 4.
leiðtogaráðsfundur og sambandsþing mun allt fara fram í janúar og febrúar. Tillagan
er samþykkt.
4.1.1.
Tillaga að auglýsingu eftir verkefnastjóra er samþykkt.
5.
Fundur með mennta- og menningarmálaráðuneyti: Skv. samningi á að funda fyrir
lok nóvember, LUF hefur ekki enn borist fundarboð þátt fyrir ítrekaða beiðni. UH fer
yfir málið og kynnir gögn sem hafa verið útbúin fyrir fundinn.
5.1.
Skrifstofa leggur til að leggja fram beiðni um ungmennafulltrúa hjá SÞ á sviði
menntamála til að kjósa á leiðtogaráðsfundi fyrir lok janúar 2021. Beiðnin er
samþykkt.
5.2.
Áfangaskýrsla stjórnar 2020-2021: Fylgiskjal skýrslunnar „Drög að tillögu
fráfarandi stjórnar að framkvæmdaáætlun 2021-2022“ er samþykkt.
5.3.
Greinargerð um ráðstöfun framlags m.v. áætlun er tekin til umræðu og er
samþykkt. Fylgiskjal greinargerðar „Drög að tillögu fráfarandi stjórnar að
rekstraráætlun 2021“ er tekið til umræðu og er samþykkt.
5.4.
Beiðni um áframhaldandi þriggja ára samning og endurskoðun
rekstrarframlags. Lagt fram með fyrirvara um breytingar og er samþykkt með
þeim fyrirvara.
6.
Staða ungmennageirans: ÁNM felur skrifstofu að fá tilboð í uppsetningu og grafík.
7.
Rsk-málið: SHB hefur ítrekað andmæli sín við ákvörðun um höfnun á skráningu
heitisins „LUF“ og beiðni um rökstuðning ásamt vísun til lagaheimilda á grundvelli
stjórnsýslulaga. Stjórn verður upplýst þegar svör berast.
7.1.
Kvörtun LUF til Umboðsmanns Alþingis hefur verið tekin til meðferðar.
Umboðsmaður hefur óskað eftir svörum frá viðeigandi stofnunum og hafa þær
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8.

9.
10.
11.
12.

frest til 25. nóvember til að svara. LUF mun fá færi á athugasemdum þegar
svör berast.
Alþjóðamál:
8.1. Fundarboð frá Norrænu ráðherranefndinni: Samþykkt er að ÁNM verði
fulltrúi LUF á fundinum.
8.2. „Nordic-Baltic meeting on youth & elections“: Sótt af RE 17.
nóvember. RE greinir frá áhugaverðu innleggi frá DUF. Mikið af
hugmyndum og framþróun í verkefnum sem þessum komu fram.
Mikilvægt er að vera í góðu sambandi við DUF og önnur systursamtök
sem eru að fást við álíka áskoranir og við.
8.3.
Aðalþing YFJ: SÞF sótti þingið rafrænt 22.-23. nóvember. SÞF segir frá
framgangi þingsins og þeim gleðitíðindum að frambjóðandi NBC, Silja
Markkula frá Allianssi í finnlandi hafi verið kjörin forseti.
8.4.
Formennska LUF innan NBC: Gildir til 17. apríl 2021. LUF mun því leiða
samstarfið næsta hálfa árið. LUF mun t.d. sjá um að halda NBC fundi fyrir
næsta þingið í apríl. Þá verður kosið verður í Ráðgjafaráð Evrópuráðsins um
málefni ungs fólks (e. Advisory Council on Youth of the Council of Europe AC). LUF þarf því að leggja grunn að framboðum NBC til AC og ber ábyrgð á
utanumhaldi.
8.5.
„UNLEASH Innovation Lab in Greenland“: UH er falið að undirrita
samstarfsyfirlýsingu og TI gengur frá því.
Lækkun kosningaaldurs: UH hefur sent erindi á Andrés Inga Jónsson alþingismann
og fyrsta flutningsmann frumvarpsins.
Ályktun leiðtogaráðs LUF um atvinnuleysi ungs fólks á tímum Covid-19:
Ákveðið er að halda á fram með drögin, aðlaga betur í takt við stefnu LUF og senda á
aðildarfélögin fyrir næsta leiðtogaráðsfund.
Næsti stjórnarfundur: Byrjun janúar 2021, tímasetning könnuð nánar.
Önnur mál: Stjórn Æskulýðssjóðs: SÞF telur sig vanhæfa og vill kanna möguleikann
á því að henni sé skipt út fyrir hlutlausari aðila. Lagt er til að HVS verði þá skipuð í
stað SÞF.

Fundi slitið: 18:53
SHB ritaði fundargerð

