15. ársþing Héraðssambands Vestfirðinga 20. maí 2015
Haldið í félagsheimilinu á Þingeyri kl. 17:00
Dagskrá

1.

Þingsetning.
Guðný Stefanía Stefánsdóttir setur þingið kl. 17:10

2.

Kosning fyrsta og annars þingforseta
Fyrsti þingforseti kjörinn Marinó Hákonarson og annar þingforseti Pétur
Georg Markan

3.

Kosning fyrsta og annars þingritara
Fyrsti þingritari Þórunn Pálsdóttir og annar þingritari Sigríður Lára
Gunnlaugsdóttir

4.

Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar
Ekki er gerð athugasemd við boðun þingsins og því haldið áfram og kosið
í kjörbréfanefnd
a. Sigmundur Þórðarson
b. Hólmfríður Vala Svavarsdóttir
c. Gísli Jón Hjaltason

5.

Skýrsla stjórnar lögð fram
Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður HSV flutti skýrslu stjórnar þar
sem hún fór yfir starfið síðasta ár. Skýrslan er birt í heild sinni í
Ársskýrslu HSV sem birt er á heimasíðu sambandsins. Guðný Stefanía er
nú að ljúka sínu fyrsta starfsári sem formaður og segir starfið hafa verið

sér mjög lærdómsríkt og gefandi. Nýr framkvæmdastjóri var ráðinn á
árinu en það er Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem hóf störf 15. ágúst
síðastliðinn. Pétur Markan fráfarandi framkvæmdastjóri hefur setið sem
gjaldkeri í stjórn. Aðrar breytingar í starfsmannamálum sambandsins voru
þær að Salóme Elín Ingólfsdóttir yfirþjálfari íþróttaskóla HSV fór í
barneignafri og hefur Vésteinn Rúnarsson leyst hana af í íþróttaskólanum.
Haldnir voru 11 stjórnarfundir og fjöldi minni funda með ýmsum
nefndum og ráðum.
Framundan eru stór verkefni en samstarfsamningur og verkefnasamningur
HSV og Ísafjarðarbæjar renna út nú um áramót og þarf að endurnýja þá.
Einnig mun HSV halda landsmót UMFÍ 50+ í júní á næsta ári.
Að lokum þakkaði Guðný öllum þeim sem koma með einum eða öðrum
þætti að starfi aðildafélaga HSV. Sérstaklega þakkaði hún félagsmönnum
og formanni Höfrungs fyrir aðstoð við framkvæmd Héraðsþingsins.

6.

Endurskoðaðir reikningar lagðir fram
Pétur Georg Markan gjaldkeri leggur fram reikninga HSV. Reikningarnir
eru aftast í ársskýrslunni. Pétur fór yfir einstaka liði ársreikninganna. Tap
af rekstri HSV árið 2014 er kr. 889.946 sem orskakast af átaki sem stjórn
HSV fór í til að greiða út verkefnastyrki sem félögin áttu inni. Voru í
kringum 5 milljónir sem greiddar voru út á árinu.
Ársreikningar HSV lagðir fram sem þingskjal nr. 1

7.

Álit kjörbréfanefndar
Sigmundur fer yfir störf kjörbréfanefndar og telur upp fulltrúa hvers
félags.
BÍ88 á rétt á 8 fulltrúum. Mættir eru 6: Stella Hjaltadóttir, Marzellíus
Sveinbjörnsson, Hulda Salóme Guðmundsdóttir, Hildur Elísabet

Pétusdóttir, Gísli Jón Hjaltason og (síðar samþykktur) Hannes Hrafn
Haraldsson. BÍ88 lagði ekki fram formlegt kjörbréf.
Golfklúbbur Ísafjarðar á rétt á 3 fulltrúum. Enginn mættur.
Geisli á rétt á 3 fulltrúum. Enginn mættur.
Hending á rétt á 3 fulltrúum. Enginn mættur.
Höfrungur á rétt á 5 fulltrúum. Mættir eru 5: Guðrún Snæbjörg
Sigþórsdóttir, Hólmgeir Pálmason, Signý Þöll Kristinsdóttir, Sigmundur
Þórðarson og Ingibjörg Þorláksdóttir.
Hörður á rétt á 6 fulltrúum. Enginn mættur.
Ívar á rétt á einum fulltrúa sem mætir ekki.
Skellur eiga rétt á einum fulltrúa. Mættur er Sigurður Jón Hreinsson.
SFÍ á rétt á 9 fulltrúum. Mættir eru 6: Jóhanna Oddsdóttir, Daníel
Jakobsson, Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, Sigurður Erlingsson,
Guðmundur Ragnarsson og Gunnar Þór Sigurðsson.
Skotíþróttafélag Ísafjarðar á rétt á 4 fulltrúm. Mættir eru 2; Leifur
Bremnes og Björn Bergsson.
Stefnir á rétt á 2 fulltrúum. Mættir eru 2: Arnar Guðmundsson og
Þorgerður Karlsdóttir.
Stormur á rétt á 2 fulltrúum. Enginn mættur.
TBÍ á rétt á fulltrúum. Enginn mættur
Vestri á rétt á 4 fulltrúum: mætt eru Páll Janus, Lilja Debóra og
Guðfinna.
Grettir á rétt á 2 fulltrúum. Enginn er mættur
Kubbi á rétt á 1fulltrúa:Mættur er Jens Kristmansson
Kraftlyftingafélagið Víkingur á rétt á 1fulltrúa. Enginn mættur.
Sæfari á rétt á 5 fulltrúum. Enginn mættur.

8.

Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga Héraðsambandsins. Enginn tók
til máls og er skýrsla og reikningar samþykkt samhljóða

9.

Ávörp gesta.
Pétur Markan, sveitarstjóri Súðarvíkurhrepps heldur stutt ávarp í fjarveru
UMFÍ og ÍSÍ. Undrar sig mikið hvað flugsamgöngur hafa mikil áhrif á
sunnanbúa en ekki Vestfirðinga sem hoppa bara upp í bíl og klára dæmið.
Ræðir tækifærið sem íþróttaheimur hér vestra hefur í stórum mótum
framundan. Úthlutun landsmóts UMFÍ 50+ til HSV byggist fyrst og fremst
á því að hér hefur verið gróskumikið starf og hér er líka vöntun á viðburði
sem þessum, höfum farið halloka í þessum mótum undanfarin ár. Erum
almennt á undanhaldi s.l. ár, erum minni stærð af heildinni en við ættum að
vera. Þetta mót er líka frábært verkefni fyrir stærsta verkefnið sem er að
sameina þessi þrjú sveitarfélög, Súðavík, Bolungarvík og Ísafjarðarbæ
varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, ekki ásættanlegt og ekki boðlegt
að sveitarfélögin séu án nokkurs samráðs þegar kemur aðmótun stefnu um
uppbyggingu íþróttamannvirkja. Hvort heldur sem um er að ræða er
heilsárs fótboltahús, sundlaugar eða annað. Tækifærin eru þarna. Hann sem
fulltrúi lítils sveitarfélaga viðurkennir að þau séu ekki lífvænleg nema
stærri sveitarfélög standi að uppbyggingu ásamt þeim minni. Pétur skorar á
Bolungarvík og Ísfjarðarbæ að koma að þessu verkefni með Súðarvík.
Hver ætlar að koma með 25 m sundlaug, hver ætlar að byggja yfirbyggt
heilsárs íþróttahús? Ekki gerlegt nema gert saman. Saman er þetta
mögulegt. Hvetur þingheim til að taka þessari tillögu með opnum huga. Er
a.m.k. eitt lítið sveitarfélag sem er tilbúið í þetta samstarf, helst á morgun.

Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar: Þakkar kærlega fyrir
boðið á þingið. Finnst hann hafa skynjað mikinn kraft í
íþróttahreyfingunni og mikinn vilja til að gera stóra hluti. Þurfum að finna
okkur farveg til að virkja og beisla þennan mikla kraft.
Uppbyggingasamningar ein leið til að virkja þessa samvinnu, fyrir liggja
flottar áætlarnir frá gönguskíðafólki og Golfklúbbi Ísafjarðar sem

spennandi verður að ráðast í með þeim og gaman að sjá sambærilegar
tillögur frá öðrum íþróttafélögum síðar. Vissulega er fjármagn
sveitarfélaga ekki tæmandi auðlind, mikið af flottum verkefnum í boði og
þurfum að vanda valið. Nefndir Ísafjarðarbæjar hafa samþykkt þessar
hugmynd sem Pétur Markan ræddi áðan. Það er vissulega skekkja að taka
ávkörðum um byggingu íþróttahúss eða sundlaugar án samvinnu við
nágrannana. Virkja ætti samstarfið, bæði við nágrannasveitarfélög og
íþróttafélögin.

Guðný Stefanía Stefánsdótti: Flutti kveðju frá Inga Þór Ágústssyni sem er í
framkvæmdastjórn ÍSÍ fyrir hönd ÍSÍ. Ingi Þór var kominn upp í flugvél í
morgun en vegna yfirbókunar og sameiningu fluga hjá flugfélaginu var
honum vísað frá og komst því ekki vestur. Hann vonast til að komast á
næsta þing og biður fyrir kveðjur.
10. Kosning í nefndir – Marinó býður fólki að setjast í nefndir eftir áhugasviði
Allsherjarnefnd: Birna Lárusdóttir stýrir því starfi
Fjárhagsnefnd: Pétur Markan stýrir því starfi
11. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár lögð fram – Marinó býður Pétri Markan
gjaldkera að leggja fram fjárhagsáætun HSV fyrir árið 2016. Pétur Markan
gefur boltann til Sigríðar Láru Gunnlaugsdóttur framkvæmdastjóra HSV.
Sigríður Lára leggur fram fjárhagsáætlun HSV fyrir árið 2016. Henni er
vísað til fjárhagsnefndar, sem þingskjal nr. 2.
Marinó þingforseti segist fylgjandi því að svona plögg séu lögð fram á
pappír og hvetur stjórn til að gera það eftirleiðis.
12. Aðrar tillögur lagðar fram: Engar laga- eða eða reglugerðarbreytingar
liggja fyrir. Aðrar tillögur lagðar fram. Guðný Stefanía Stefánsdóttir
formaður HSV kynnir tillögurnar.

Tillögur frá HSV:
Tillaga nr. 1 merkt sem þingskjal nr. 3. Vísað til allsherjarnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, skorar á Ísafjarðarbæ og Súðarvíkurhrepp
að styðja áfram dyggilega við íþrótta- og æskulýðsstarf.
Greinargerð:
Íþrótta – og æskulýðsstarf hefur gríðalega mikla þýðingu fyrir mannlífið á hverjum stað. Sést
það best á þeim fjölmörgu iðkendum og félögum innan aðildarfélaga HSV. Öflugt íþrótta og
tómstundastarf gerir að margra mati, sveitarfélög samkeppnishæfari þegar fjölskyldur og
einstaklingar velja sér búsetu. Því er mikilvægt að sveitarfélögin styðji vel við bakið á
íþróttahreyfingunni svo halda megi áfram því góða starfi sem unnið er innan hennar.

Tillaga nr. 2 merkt sem þingskjal nr. 4. Vísað til fjárhagsnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, skorar á Ísafjarðarbæ að halda áfram
samstarfi við HSV með verkefnasamningi. Einnig er skorað á Ísafjarðarbæ að horfa til HSV
þegar verkefni myndast hjá Ísafjarðarbæ svo hægt sé að stækka og styrkja
verkefnasamninginn.
Greinargerð:
Verkefnasamningur Ísafjarðarbæjar og HSV rennur út um næstu áramót. Samningurinn er
gríðalega mikilvægur fyrir íþróttafélögin í bænum og geta þau með auknu fjármagni
þjónustað iðkendur sína enn betur. Enginn vafi er heldur að Ísafjarðarbæ nýtur einnig góðs af
þessu ekki einungis með betra íþróttalífi í bænum heldur fær sveitarfélagið verkefni sín mjög
vel unnin fyrir mjög sanngjarna greiðslu.

Tillaga nr. 3 merkt sem þingskjal nr. 5. Vísað til fjárhagsnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, skorar á Ísafjarðarbæ að halda áfram og
efla samstarf sitt við HSV með samstarfssamningi.
Greinargerð:
Samstarfssamningur Ísafjarðarbæjar og HSV rennur út um næstu áramót. Samningurinn er
grundvöllur satrfsemi HSV og mikilvægur fyrir íþróttafélögin í bænum. Enginn vafi er heldur
að Ísafjarðarbæ nýtur einnig góðs af þessum samningi í formi öflugs íþróttalífi í bænum

Tillaga nr. 4 merkt sem þingskjal nr. 6. Vísað til fjárhagsnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, hvetur Alþingi og ríksstjórn Íslands til að
auka enn frekar framlög í ferðasjóð.
Greinargerð: Ferðasjóður íþróttafélaganna hefur svo sannarlega sannað gildi sitt og er
gríðalega mikilvægur fyrir íþróttafélögin í landinu og sérstaklega á landsbyggðinni. Árlega
sækja um 140 íþróttafélög, úr öllum íþróttahéruðum ÍSÍ, um styrki úr Ferðasjóði íþróttafélaga
vegna ferða á fyrirfram skilgreind styrkhæf íþróttamót innanlands. Mikilvægt er að
íþróttafélögin hvetji ríkisstjórnina til að halda áfram með ferðasjóðinn og auka framlög í hann
um leið og tækifæri gefst.

Tillaga nr. 5 merkt sem þingskjal nr. 7. Vísað til allsherjarnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015 leggur til samþykkt verði ný reglugerð um
Afreksmannasjóð HSV.
Tillaga að nýrri reglugerð:

Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga
Reglugerð fyrir afreksmannasjóð Héraðssambands Vestfirðinga.
1. gr.
Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga, Varnarþing hans skal
vera starfssvæði HSV.
2. gr.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga eða hópa innan HSV sem náð hafa
umtalsverðum árangri í íþrótt sinni.
3. gr.
Eingöngu félagar og keppnishópar innan HSV, sem stunda íþróttir sem viðurkenndar eru af
Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ), geta sótt um styrk úr sjóðnum.
4. gr.
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur stjórnarmönnum auk tveggja varamanna.
Í stjórn sjóðsins skal skipa á héraðsþingi ár hvert. Eigi má velja einstaklinga, til
stjórnarsetu í sjóðnum, er gegna stjórnarsetu í aðildarfélagi innan HSV.
Varsla sjóðsins skal vera í höndum gjaldkera HSV.
Framkvæmdastjóri HSV er starfsmaður sjóðsins.
5. gr.

Tekjur sjóðsins skulu vera:
10% af óskiptum lottótekjum.
Styrkir og gjafir til sjóðsins.
Árlegt framlag Ísafjarðarbæjar.
Árlegt framlag fyrirtækja.
Vaxtatekjur.
6. gr.
Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðins íþróttamanns/manna
skulu ganga þannig til viðkomandi aðila beint.
7. gr.
Stjórn sjóðsins getur veitt styrk ef viðkomandi uppfyllir eitthvert eftirtalinna skilyrða:
Ef hann keppir á eða hefur möguleika á þátttöku á Ólympíu-, Heims-, Evrópu- eða
Norðurlandameistaramótum.
Ef hann er valinn í landslið eða úrtök fyrir landslið. Ef hann er framarlega í íþróttagrein
sinni á landsvísu eða hefur sýnt mjög góðan árangur og er líklegur til að komast í hóp
bestu íþróttamanna landsins í íþróttagrein sinni. Skal þá miðað við styrkleikaflokkun
sérsambanda (sé hún til).
Lið eða hópur geta fengið úthlutað ef þau eru framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu
eða hafa sýnt mjög góðan árangur og eru líkleg til að komast í hóp bestu liða/hópa
landsins í íþróttagrein sinni. Skal þá miðað við styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).
8. gr.
Megin markmið sjóðsins er að styrkja unga og efnilega íþróttamenn sem líklegir eru til að
verða afreksmenn í framtíðinni. Sjóðurinn skal ná því markmiði með því að gera 1-3 ára
samning sem tekur á stuðningi við íþróttamannin og gerir hann betur í stakk búin til að ná
sínum markmiðum.
8.1 gr.
Við hvern skal gera samning
Gera skal samning við íþróttamannin, aðildarfélag hans, þjálfara og eftir atvikum
aðstandendur.
8.2 gr.
Í samningi skal eftirfarandi koma fram:
 Bakgrunnsupplýsingar samningsaðila
 Markmið íþróttamanns
o Skammtíma markmið
o Langtímamarkmið
 Æfingaáætlun
 Yfirlit yfir stuðning afreksmannasjóðs
 Greiðsluáætlun
 Vörður og yfirlit yfir árangursfundi með stjórn afreksmannasjóðs.

8.3 gr.
Samningsferli
Ef afreksmaður sækir um að koma í samningsferli við afreksmannasjóðs, skal hann leggja
fram heildstæða og rökstudda áætlun til 1-3 ára um markmið og æfingaáætlun. Þeir
aðilar sem koma að fyrirhuguðum samningi skulu kynna sína umsókn fyrir
afreksmannasjóð áður en sjóðurinn tekur ákvörðun um styrk.
9. gr.
Heimilt er að greiða eina greiðslu árlega til þeirra íþróttamanna sem ekki eru tilbúnir til
að gera langtímasamning eða þar sem samningur hentar ekki af einhverjum orsökum.
10. gr.
Styrkurinn miðast við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttöku.
Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram einu sinni á ári og skulu úthlutanir auglýstar í
febrúar, ár hvert. Umsóknarfrestur skal vera minnst 10 dagar. Berist engar umsóknir, er
falla undir skilgreiningu 7.gr., skal færa þá fjármuni er ætlaðir voru til úthlutunar, til
næstu úthlutunar.
Stefna skal að því að undirrita samninga um stuðning fyrir lok maí.
11. gr.
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast sjóðsstjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir
styrkveitingu og vera undirritaðar af umsækjanda og formanni viðkomandi deildar með
greinargerð um styrkþega.
Stjórn sjóðsins getur veitt styrki til einstaklinga eða hópa þó ekki liggi fyrir skrifleg
umsókn viðkomandi, telji hún það samrýmast reglum sjóðsins.
12. gr.
Héraðsþing HSV getur lagt niður sjóðinn með 2/3 greiddra atkvæða. Sé sjóðurinn lagður
niður skal fjármunum sem í honum eru úthlutast til aðildarfélaga HSV samkvæmt gildandi
úthlutunarreglum almennra styrkja á vegum HSV.

Greinargerð:
Afreksmannasjóður HSV hefur verið rekin óbreyttur frá stofnun HSV. Staða afreksmanna og
kvenna á starfsssvæði HSV hefur breyst mikið frá stofnun sambandsins og nýjar og breyttar
áherslur í þjálfun og utanumhald ungra afreksmanna kallar á breytt vinnubrögð
Afreksmannasjóðsins og nýrrar stefnu í málaflokknum.
Ný reglugerð sýnir nýja sýn á það hvernig HSV vill sjá unga og efnilega afreksmenn og
konur vaxa og dafna áður en þau halda áfram á stærra svið.
Aukið utanumhald og stefnumörkun, aukin áhersla á markmið og markviss undirbúningur
fyrir fullbúinn afreksmann eru leiðarljós nýrrar sýnar HSV í afreksmálum.

Tillaga nr. 6 merkt sem þingskjal nr. 8. Vísað til allsherjarnefndar.

15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, hvetur aðildarfélög til að fjölmenna á 5.
Landsmót UMFÍ 50+ á Blönduósi í júní sem og á Unglingalandsmót UMFÍ á Akureyri um
verslunarmannahelgina.

Tillaga nr. 7 merkt sem þingskjal nr. 9. Vísað til allsherjarnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, skorar á aðildarfélög sambandsins að
framfylgja forvarnarstefnu HSV af einurð. Þingið hvetur jafnframt til aukinnar fræðslu um
skaðsemi tóbaks- og vímuefnanotkunar.
Greinagerð:
Mikilvægt er að sinna forvarnarmálum af einlægni og festu. Örfá aðildarfélög eru með
forvarnarstefnu aðgengilega á heimasíðu sinni. Mikilvægt er að HSV og aðildarfélögin standi
saman og séu samhljóma í að áfengis og tóbaksneysla eigi sér ekki stað í tengslum við
íþróttastarf. Á það bæði við okkar eigin íþróttamenn, stjórnarmenn, mótherja og áhorfendur.

Tillaga nr. 8 merkt sem þingskjal nr. 10. Vísað til allsherjarnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20.maí 2015, hvetur aðildarfélög til að taka upp Starfsog siðareglur HSV og fylgja þeim eftir í öllum leik og öllu starfi.
Greinagerð:
Tillaga lögð fram til að fylgja eftir samþykkt síðasta þings. Aðildarfélög almennt ekki með
starfs- og siðareglur aðgengilegar á heimasíðu. Umræða um siðareglur eru miklar í
samfélagin um þessar mundir og mikilvægt að íþróttafélögin fylgi þeirri stefnu sem mörkuð
hefur verið.

Tillaga nr. 9 merkt sem þingskjal nr. 11. Vísað til fjárhagsnefndar.
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, hvetur Alþingi Íslendinga til að standa
vörð um Íslenska getspá og þá fjármuni sem veittir eru til íþrótta- og æskulýðsmála.

Hlé gert á þingfundi og þátttakendum og gestum boðið upp á súpu og
brauð í boði íþróttafélagsins Höfrungs. Sigmundur formaður Höfrungs
ávarpar fundargesti í hléi þar sem hann fer yfir starfsemi Höfrungs
undanfarið. Starfið hefur verið umfangsmikið, undanfarin ár sett um
stórar leiksýningar sem hafa verið mjög vel sóttar. Einnig verið bætt
aðstaðan í Félagsheimilinu til að setja upp leiksýningar til dæmsis

hljóðkerfi og ljósamál. Einnig hefur aðstaða til funda og geymslu mikið
verið löguð.
Marinó þingforseti þakkar Sigmundi fyrir hans orð. Segir ánægjuleg
þegar vel gengur í litlum samfélögum og allir standa saman.

13. Heiðursviðurkenningar
Áður en Guðný Stefanía tekur til við að afhenda silfurmerki HSV, flytur
hún hamingjuóskir til Jens Kristmannssonar og biður þingheim að standa á
fætur og klappa fyrir Jens. Á 72. Íþróttaþingi ÍSÍ fyrir stuttu var Jens
kjörinn Heiðursfélagi ÍSÍ en sú heiðursnafnbót er æðsta viðurkenning
innan vébanda ÍSÍ.
Síðan voru veittar heiðursviðurkenningar til 10 félagsmanna aðildarfélaga
HSV. Eftirtaldir aðilar fengu silfurmerki HSV:
Gunnar Þór Sigurðsson Skíðafélagi Ísfirðinga:
Er einn af þessum ómetanlegu einstaklingum fyrir starf Skíðafélagsins.
Hann er alltaf boðinn og búinn að koma þegar á þarf að halda hvort heldur
við mótahald eða þegar unnið er að því að byggja upp og taka til hendinni
á Dalnum. Hann á að baki ófáar stundirnar á Dalnum meðal annars við að
setja upp girðingar og annað viðhald á eignum félagsins og svo auðvita að
mála sem er hans sérgrein. Hann á það skilið að fá viðurkenningu fyrir
þessi störf.
Sigurður Erlingsson Skíðafélagi Ísfirðinga:
Siggi hefur verið tengdur við Skíðafélagið frá því að hann var polli að æfa
skíði. Undanfarin 10 ár eða svo hefur hann svo heldur betur endurnýjað
kynni sín af félaginu, en erfitt er að finna aðila sem er tilbúnari til að vinna
að öllum þeim verkum sem til falla. Hann skipuleggur ferðir, vinnur með
alpanefnd, tekur þátt í mótum, sinnir viðhaldi og hafi hann ekki nægan
tíma á meðan hann er í landi, þá kippir hann skíðabúnaði félagsins með sér
á sjóinn í þeirri von að róleg stund fáist til að laga það sem þarf að laga.
Þvílíkt lán fyrir hvert félag að eiga einn svona Sigga.
Jónas Gunnlaugsson Skíðafélagi Ísfirðinga:

Er búinn að vera í Skíðafélaginu frá fæðingu. Hann æfði hjá skíðafélaginu
og keppti þegar hann var aðeins yngri. Nú fer lítið fyrir æfingunum hjá
kappanum en hann á sína fínu takta þegar hann mætir. Hann ber hag
félagsins fyrir brjósti sér og hann vinnur ötull að uppbyggingarmálum á
svæðunum og er mjög gott að leita til hans og allt er yfir vegað sem hann
gerir. Það er líka mjög heppilegt þegar félagsmenn koma upp fræjum og
láta þau svo blómstra í þágu félagsins. Nú undanfarin ár hefur hann verið
einn að aðal skipuleggjurum Fossavatns göngunar.
Þórunn Pálsdóttir Skíðafélagi Ísfirðinga:
Þórunn er sú sem vinnur og starfar á bak við tjöldin. En flestir innan
Skíðafélagsins sjá hana svo sem vinna á mótum líkt og margir aðrir
foreldrar, en færri vita af öllu því sjálfboðaliðastarfi sem Þórunn vinnur í
tengslum við foreldrafélag skíðafélagsins. Um tíma sat hún í stjórn
félagsins. En hún hefur í mörg ár séð um útleigu á skíðaskálanum. Hugsað
um herbergin og tekið á móti gestum, sem allir fá hrein og straujuð rúm til
að njóta á meðan á dvöl þeirra stendur í skíðaskálanum. Þessi fjáröflun er
svo sannarlega mikilvæg fyrir félagið.
Harpa Grímsdóttir Skelli
Harpa hefur verið aðalþjálfari Skells frá árinu 2004 ef undan eru skildir
tveir vetur, og haft yfirumsjón með yngriflokkastarfinu frá 2007. Hún
hefur farið í flestar keppnisferðir á vegum félagsins síðustu ár og verið
yngri flokkum sem og meistaraflokkunum til halds og trausts á
hliðarlínunni.
Sólveig Pálsdóttir Skelli
Sólveig hefur verið aðstoðarþjálfari í yngriflokkum hér á Ísafirði frá 2007
með litlum hléum. Hún hefur að mestu þjálfað á móti Hörpu, og dekkað
þannig flestar þær æfingar sem aðalþjálfarinn hefur ekki komist á. Hún
hefur einnig farið í fjölmargar keppnisferðir á vegum félagsins og stýrt
keppnisliðum yngriflokka af hliðarlínunni.
Þorgerður Karlsdóttir Skelli
Þorgerður hefur verið þjálfari félagsins á Suðureyri frá 2007 ef undan er
skilinn einn vetur. Hún hefur séð um þjálfun allra yngriflokka á Suðureyri

auk þess að hafa farið í ótal keppnisferðir á vegum félagsins og stýrt
keppnisliðum yngri flokka.
Hildur Elísabet Pétursdóttir BÍ88
Hildur hefur til margra ára verið mjög ötul í grasrótarstarfi BÍ88.
Undanfarin ár hefur hún að jafnaði verið tengiliður foreldra í einum til
tveimur flokkum. Hefur hún af mikilli ósérhlífni og útsjónarsemi skipulagt
keppnisferðir og fjáraflanir auk þess að leysa af hendi ýmiskonar önnur
verkefni sem vinna þarf í stóru félagi. Hildur hefur einnig verið mjög
dugleg í farastjórn og á ófáar ferðirnar að baki með sonum sínum og þeirra
vinum. Það má segja að hennar mottó í félagsstarfi BÍ sé „Ég skal“ og
hefur það viðhorf komið félaginu og öðrum foreldurm að miklu gagni.
Hannes Hrafn Haraldsson BÍ88
Hannes hóf þjónustu sína við BÍ strax á tíunda áratug síðustu aldar en þá
hóf hann að leika með meistaraflokki félagsins. Ekki varð ferillinn langur
en þó var hann gifturíkur því á þeim tíma var hann m.a. valinn besti
leikmaður meistaraflokks. Hvarf hann síðan á braut til náms.
Stuttu fyrir aldamót flutti Hannes aftur til Ísafjarðar og þegar synir hans og
dóttir fengu aldur til var hann farinn að veita aðstoð í því sem að þeirra
flokkum stóð m.a. var í staðgengilshlutverki þjálfara, fararstjóra og
aðstoðarmanns í óteljandi skipti. Síðar fór hann að bjóða fram aðstoð sína
við hin ýmsu tækifæri en kaus í öll skiptin að vera nafnlaus hjálparaðili og
því fór aðstoð hans oft hljótt hjá garði. Hún var engu að síður mikilvæg og
ávallt þungt lóð á vogarskálarnar og endaði með því að hann tók sæti
meðstjórnanda í stjórn unglingaráðs árið 2007.
Nafnleysið fékk sinn endi þegar félagið stóð uppi formannslaust fyrir
fjórum árum síðan. Tók Hannes þá við keflinu og var formaður allt þar til
núverandi formaður tók við stjórnartaumunum. Stjórnaði hann af natni og
hefur örugglega komið miklu meira í verk en menn halda, eingöngu vegna
meðfæddrar hógværðar hans og þess að hann hefur aldrei séð ástæðu til að
láta bendla sig við vel unnin störf.
Stella Hjaltadóttir BÍ88
Stella á langa samleið að baki með BÍ88. Hún er fyrrum leikmaður
félagsins með meistaraflokki kvenna en hefur nú síðustu áratugina komið
að flestum hliðum starfsins sem þjálfari, liðstjóri, tengiliður og einnig sem

fararstjóri. Hefur hún verið sérstaklega iðin í starfi fyrir stúlknaflokka
félagsins og hefur verið kvenn iðkendum frábær fyrirmynd bæði sem
fyrrum og núverandi íþróttamaður og sem þjálfari. Stella er enn að í sinni
vinnu fyrir félagið og er nú í stjórn meistarflokks kvenna.
Silfurmerkjahafar voru myndaðir ásamt formanni HSV.
Marinó nýtir tækifærið og óskar merkisberum héraðssambandsins innilega til
hamingju.

14. Nefndarstörf um framlagðar tillögur og önnur mál sem nefndir ákveða að
taka fyrir. Marinó segir allsherjarnefnd stunda sín störf í sal félagsheimils
en fjárhagsnefnd í kjallara.
Fyrst er farið yfir vinnu allsherjarnefndar. Birna Lárusdóttir fór yfir tillögur
allsherjarnefndar.
Tillaga 1, þingskjal nr 3 var lagt fram með orðalagsbreytingum og hljóðar
nú:
Tillaga nr. 1 þingskjal nr. 3:
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, skorar á Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp
að styðja áfram dyggilega við íþrótta- og æskulýðsstarf.
Greinargerð:
Íþrótta – og æskulýðsstarf hefur mikla þýðingu fyrir mannlífið á hverjum stað. Sést það best á
þeim fjölmörgu iðkendum og félögum innan aðildarfélaga HSV. Öflugt íþrótta og
tómstundastarf gerir að margra mati, sveitarfélög samkeppnishæfari þegar fjölskyldur og
einstaklingar velja sér búsetu. Því er mikilvægt að sveitarfélögin styðji vel við bakið á
íþróttahreyfingunni svo halda megi áfram því góða starfi sem unnið er innan hennar.

Tillaga 5, þingskjal 7 um nýja reglugerð fyrir Afreksmannasjóð HSV. Jón
Páll Hreinsson gerði grein fyrir breytingum á reglugerðinni. Bætt er inn í
reglurnar „Framkvæmdastjóri HSV er starfsmaður sjóðsins“. Einnig bætt
við smá viðbót til að skerpa á því hver eigi rétt á styrk og er það skv. grein

nr. 3. Áttunda grein er hrein viðbót við þær reglur sem fyrir voru. Rætt um
1-3 ára samning og nánari útfærslu á því. Einhugur var í nefndinni um það
sem bætt var við s.s. það að samningur sé uppsegjanlegur ef vanefndir að
mati einstakra aðila. Vonir nefndamanna eru að langtímasamningum fjölgi
þó enn verði hægt að sækja um einstaka styrki. Tillagan var samþykkt í
nefndinni með nokkrum orðalagsbreytingum og lítur svona út eftir
umfjöllun nefndar:
Tillaga nr. 5 merkt sem þingskjal nr. 7
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015 leggur til að samþykkt verði ný reglugerð
um Afreksmannasjóð HSV.
Tillaga að nýrri reglugerð:

Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga
Reglugerð fyrir afreksmannasjóð Héraðssambands Vestfirðinga.
1. gr.
Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga. Varnarþing hans skal
vera starfssvæði HSV.
2. gr.
Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga eða hópa innan HSV sem náð hafa
umtalsverðum árangri í íþrótt sinni.
3. gr.
Eingöngu félagar og keppnishópar innan HSV, sem stunda íþróttir sem viðurkenndar eru af
Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ), geta sótt um styrk úr sjóðnum.
4. gr.
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur stjórnarmönnum auk tveggja varamanna.
Í stjórn sjóðsins skal skipa á héraðsþingi ár hvert. Eigi má velja einstaklinga til
stjórnarsetu í sjóðnum er gegna stjórnarsetu í aðildarfélagi innan HSV.
Varsla sjóðsins skal vera í höndum gjaldkera HSV.
Framkvæmdastjóri HSV er starfsmaður sjóðsins.
5. gr.
Tekjur sjóðsins skulu vera:
10% af óskiptum lottótekjum.
Styrkir og gjafir til sjóðsins.

Árlegt framlag Ísafjarðarbæjar.
Árlegt framlag fyrirtækja.
Vaxtatekjur.
6. gr.
Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðins íþróttamanns/manna
skulu ganga þannig til viðkomandi aðila beint.(að uppfylltum skilyrðum í gr. 3)
7. gr.
Stjórn sjóðsins getur veitt styrk ef viðkomandi uppfyllir eitthvert eftirtalinna skilyrða:
Ef hann keppir á eða hefur möguleika á þátttöku á Ólympíu-, Heims-, Evrópu- eða
Norðurlandameistaramótum.
Ef hann er valinn í landslið eða úrtakshópa fyrir landslið. Ef hann er framarlega í
íþróttagrein sinni á landsvísu eða hefur sýnt mjög góðan árangur og er líklegur til að
komast í hóp bestu íþróttamanna landsins í íþróttagrein sinni. Skal þá miðað við
styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).
Lið eða hópur getur fengið úthlutað úr Afrekssjóðnum ef viðkomandi lið eða hópur er
framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða hefur sýnt mjög góðan árangur og er
líklegur til að komast í hóp bestu liða/hópa landsins í íþróttagrein sinni. Skal þá miðað
við styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).
8. gr.
Meginmarkmið sjóðsins er að styrkja unga og efnilega íþróttamenn sem líklegir eru til að
verða afreksmenn í framtíðinni. Sjóðurinn skal ná því markmiði með því að gera 1-3 ára
samning sem tekur á stuðningi við íþróttamanninn og gerir hann betur í stakk búinn til að
ná markmiðum sínum.
8.1 gr.
Samningsgerð
Gera skal samning við íþróttamanninn, aðildarfélag hans, þjálfara og eftir atvikum
aðstandendur.
8.2 gr.
Í samningi skal eftirfarandi koma fram:
 Bakgrunnsupplýsingar samningsaðila
 Markmið íþróttamanns
o Skammtíma markmið
o Langtímamarkmið
 Æfingaáætlun
 Yfirlit yfir stuðning afreksmannasjóðs
 Greiðsluáætlun
 Vörður og yfirlit yfir árangursfundi með stjórn afreksmannasjóðs
8.3 gr.
Samningsferli

Ef afreksmaður sækir um að koma í samningsferli með afreksmannasjóði, skal hann leggja
fram heildstæða og rökstudda áætlun til 1-3 ára um markmið og æfingaáætlun. Þeir
aðilar sem koma að fyrirhuguðum samningi skulu kynna sína umsókn fyrir stjórn
afreksmannasjóðs áður en sjóðsstjórnin tekur ákvörðun um styrk.Samningar eru
uppsegjanlegir ef vanefndir verða á þeim að mati einstakra samningsaðila.
9. gr.
Heimilt er að úthluta úr Afreksjóðnum einu sinni á áritil þeirra íþróttamanna sem ekki
eru tilbúnir til að gera langtímasamning eða þar sem samningur hentar ekki af
einhverjum orsökum.
10. gr.
Styrkurinn miðast við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttöku.
Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram einu sinni á ári og skulu úthlutanir auglýstar í
febrúar, ár hvert. Umsóknarfrestur skal vera minnst 10 dagar. Berist engar umsóknir, er
falla undir skilgreiningu 7.gr., skal færa þá fjármuni er ætlaðir voru til úthlutunar, til
næstu úthlutunar.
Stefna skal að því að undirrita samninga um stuðning fyrir héraðsþing HSV.
11. gr.
Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast sjóðsstjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir
styrkveitingu og vera undirritaðar af umsækjanda og formanni viðkomandi deildar með
greinargerð um styrkþega.
Stjórn sjóðsins getur veitt styrki til einstaklinga eða hópa þótt ekki liggi fyrir skrifleg
umsókn viðkomandi, telji hún það samrýmast reglum sjóðsins.
12. gr.
Héraðsþing HSV getur lagt niður sjóðinn með 2/3 greiddra atkvæða. Sé sjóðurinn lagður
niður skal fjármunum sem í honum eru úthlutað til aðildarfélaga HSV samkvæmt gildandi
úthlutunarreglum almennra styrkja á vegum HSV.

Greinargerð:
Afreksmannasjóður HSV hefur verið rekinn óbreyttur frá stofnun HSV. Staða afreksmanna
og kvenna á starfsssvæði HSV hefur breyst mikið frá stofnun sambandsins og nýjar og
breyttar áherslur í þjálfun og utanumhaldi ungra afreksmanna kallar á breytt vinnubrögð
Afreksmannasjóðsins og nýrrar stefnu í málaflokknum.
Ný reglugerð undirstrikar að HSV vill sjá unga og efnilega afreksmenn og konur vaxa og
dafna áður en þau halda áfram á stærra svið.
Aukið utanumhald og stefnumörkun, aukin áhersla á markmið og markviss undirbúningur
fyrir fullbúinn afreksmann eru leiðarljós nýrrar sýnar HSV í afreksmálum.

Tillögur 6, 7, 8 og 9, þingskjöl 8, 9, 10, og 11 voru samþykktar úr nefnd
með orðalagsbreytingum og líta nú svona út:

Tillaga nr. 6 merkt sem þingskjal nr.8
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, hvetur aðildarfélög til að fjölmenna á 5.
Landsmót UMFÍ 50+ á Blönduósi í júní n.k. sem og á Unglingalandsmót UMFÍ á Akureyri
um verslunarmannahelgina.

Tillaga nr. 7 merkt sem þingskjal nr. 9
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, skorar á aðildarfélög sambandsins að
framfylgja forvarnarstefnu HSV af einurð. Þingið hvetur jafnframt til aukinnar fræðslu um
skaðsemi tóbaks- og vímuefnanotkunar.
Greinagerð:
Mikilvægt er að sinna forvarnarmálum af einlægni og festu. Örfá aðildarfélög eru með
forvarnarstefnu aðgengilega á heimasíðu sinni. Mikilvægt er að HSV og aðildarfélögin standi
saman og séu samhljóma í að áfengis- og tóbaksneysla eigi sér ekki stað í tengslum við
íþróttastarf. Á það jafnt við um íþróttamenn, stjórnarmenn, mótherja og áhorfendur.

Tillaga nr. 8 merkt sem þingskjal nr.10
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20.maí 2015, hvetur aðildarfélög til að taka upp Starfsog siðareglur HSV og fylgja þeim eftir í öllum leik og öllu starfi.
Greinagerð:
Tillaga lögð fram til að fylgja eftir samþykkt síðasta þings. Aðildarfélög eru almennt ekki
með starfs- og siðareglur aðgengilegar á heimasíðum. Umræða um siðareglur eru miklar í
samfélaginu um þessar mundir og mikilvægt er að íþróttafélögin fylgi þeirri stefnu sem
mörkuð hefur verið.

Tillaga nr. 9 merkt sem þingskjal nr. 11
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, hvetur Alþingi Íslendinga til að standa
vörð um Íslenska getspá og þá fjármuni sem veitt er til íþrótta- og æskulýðsmála.

15. Afgreiðsla á áliti nefnda
Marinó tekur til máls og fer yfir tillögur frá Allsherjarnefnd.

Ítrekar að þó formönnum séu sendar tillögurnar verðum við að laga það að
öllum þingfulltrúum sé veittur aðgangur að þeim.
Gaf orðið laust fyrir þingskjal nr. 3. Enginn tók til máls og því gengið til
atkvæðagreiðslu og var hún samþykkt samhljóða.
Gaf orðið laust fyrir þingskjal nr. 7 . Óskaði Jens Kristmannsson eftir því
að taka til máls. Hann er sammála skjalinu en vildi koma því að að stjórn
HSV sæi til þess að öllum aðildafélögum yrði send reglugerðin þegar búið
væri að ganga frá henni. Daníel Jakobsson vildi vekja athygli á því að
þetta sé ekki afreksmannasjóður því meginmarkmið sjóðsins sé að styrkja
unga og efnilega íþróttamenn sem líklegir séu til að verða afreksmenn.
Bendir á að ÍSÍ sé með tvo sjóði, annars vegar fyrir afreksmenn og hins
vegar fyrir unga og efnilega. Veltir því fyrir sér hvort setja skuli
aldurstakmark þar sem 12 ára barn sem setji fram flotta tillögu um þátttöku
á Ólympíuleika geti fengið afgreiðslu úr sjóðnum. Eitthvað sem hann telur
að fið ættum að velta fyrir okkur.
Jón Páll Hreinsson svarar. Segir að samkvæmt reynslu þá hafi það
eingöngu verið ungir og efnilegir íþróttamenn sem fengið hafi styrki úr
afreksjóðnum fram að þessu, íþróttamenn flytji burt í betri aðstæður þegar
lengra er komið.
Birna Lárusdóttir tekur til máls og segir hugmyndir Daníels um
nafnabreytingar góðar. Einfalt að gera það hér því það sé verkefni þessa
þings að gera breytingar. Leggur til að sjóðurinn hljóti annað nafn og segir
orðið „Framtíðarsjóður“ vera fallegt nafn sem endurspegl hlutverk hans.
Gerir það því að sinni tillögu að sjóðurinn hljóti nafnð „Framtíðarsjóður“.
Jón Páll Hreinsson veltir því fyrir sér, var með ákveðnar hugmyndir
varðandi nafnið og vill skoða þetta í víðara samhengi. Í mörgum
samböndum tíðkist að nota svona sjóði sem minningarsjóði. Svolítið
viðkvæmt og þarfnist frekari undirbúnings. Leggur til að vísa þessu til

næsta þings, bæði þá varðandi nafnabreytingar sem og að þetta yrði
minningarsjóður.
Birna féll frá tillögu sinni um nafnabreytingu á þessu þingi.
Þingskjal nr. 7 samþykkt samhljóða.
Marinó gaf orðið laust um þingskjal nr. 8. Samþykkt samhljóða.
Marinó gaf orðið laust um þingskjal nr. 9. Samþykkt samhljóða.
Marinó gaf orðið laust um þingskjal nr. 10. Jens Kristmannsson segir tvö
orð sem stinga sig í þessari tillögu. Finnst þetta svolítið klúður. Gerir að
tillögu sinni breytingar í síðustu setningunni „fylgja þeim eftir í öllum leik
og öllu starfi“ verði „fylgja þeim eftir í leik og starfi“.
Ingibjörn Guðnason leggur til að stórt „S“ í „siðareglur“ í samhenginu
„Starfs- og siðareglur“ verði fellt út.
Samþykkt samhljóða með upptöldum breytingumog lítur nú svona út:

Tillaga nr. 8 merkt sem þingskjal nr.10
15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20.maí 2015, hvetur aðildarfélög til að taka upp starfsog siðareglur HSV og fylgja þeim eftir í leik og starfi.
Greinagerð:
Tillaga lögð fram til að fylgja eftir samþykkt síðasta þings. Aðildarfélög eru almennt ekki
með starfs- og siðareglur aðgengilegar á heimasíðum. Umræða um siðareglur eru miklar í
samfélaginu um þessar mundir og mikilvægt er að íþróttafélögin fylgi þeirri stefnu sem
mörkuð hefur verið.

Pétur Markan tekur til máls um tillögur sem vísað var til Fjárhagsnefndar.
Segir fjárhagsnefnd átt uppbyggilegar umræður .
Tekur fyrir fyrstu tillöguna, tillaga nr. 2, þingskjal nr. 4. Nefndin ákvað að
afgreiða þetta þingskjal óbreytt.
Marinó gaf orðið laust um þingskjal nr. 4. Samþykkt samhljóða.

Pétur tekur til umræðu og afgreiðslu tillögu nr. 3, þingskjal nr. 5.
Fjárhagsnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi
breytingu:
..skorar á Ísafjarðarbæ að að halda áfram og efla samstarf sitt við HSV
með nýjum samstarfssamningi.

Marinó segir að þarna sé í raun bætt við einu orði inn í tillöguna, svolítil
áherslubreyting. Gefur orðið laust um þingskjal nr. 5 sem er samþykkt
samhljóða.
Pétur tekur til umræðu og afgreiðslu tillögu nr. 4, þingskjal nr. 6. Segir að í
sjálfu sér sé tillagan efnislega óbreytt en þarna sé orðalag sem þau voru að
leika sér með. Stytt er síðasta málsgrein auk annarra breytinga. Ítrekar að
ekki sé um efnislegar breytingar.
Fjárhagsnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi
breytingum og hljóði svo:
....hvetur Alþingii og ríkisstjórn Íslands til að auka enn frekar framlög í ferðasjóð ÍSÍ.
Og í greinargerð: Stytta síðustu málsgrein: ....og auka framlög í hann um leið og tækifæri gefst.

Ræðir viðauka (sem hann var að reyna að gleyma og tókst næstum því ):
Viðauki: Þingið felur framkvæmdastjóra og gjaldkera að skerpa á greinargerðinni í samræmi
við umræður í nefndinni.

Þingforseti gefur orðið laust um þingskjal nr. 6. Sigurður Jón Hreinsson
tekur til máls. Segir viðaukann snúast um að óþarflega lítið af peningum
ÍSÍ sjóðsins fari út á land og stór hluti peningsins fari á þéttbýlasta svæði
landsins.
Þingforseti ítrekar að hann taki viðaukann inn í greinagerðina nema frekari
umræður fari fram um það. Býður orðið laust. Engin viðbrögð og þingskjal
nr. 6 samþykkt samhljóða og hljóðar svo:

15. ársþing HSV haldið á Þingeyri 20. maí 2015, hvetur Alþingi og ríksstjórn Íslands til að
auka framlög í ferðasjóð.
Greinargerð: Ferðasjóður íþróttafélaganna hefur svo sannarlega sannað gildi sitt og er
gríðalega mikilvægur fyrir íþróttafélögin í landinu og sérstaklega á landsbyggðinni. Árlega
sækja um 140 íþróttafélög, úr öllum íþróttahéruðum ÍSÍ, um styrki úr Ferðasjóði íþróttafélaga
vegna ferða á fyrirfram skilgreind styrkhæf íþróttamót innanlands. Mikilvægt er að
íþróttafélögin hvetji ríkisstjórnina til að halda áfram með ferðasjóðinn og auka framlög í
hann. Þingið felur framkvæmdastjóra og gjaldkera að skerpa á greinagerðinni í samræmi við
umræður í nefndinni.

Pétur Markan tekur til umræðu og afgreiðslu þingskjal nr. 11.
Þingforseti gefur orðið laust fyrir þingskjal nr. 11. Samþykkt samhljóða.

Pétur Markan tekur til umræðu þingskjal nr. 2, fjárhagsáætlun fyrir árið
2015. Segir umræður hafa skapast um breytingu á verklagi þannig að
fjárhagsáætlun komi að betri notum fyrir stjórn og starfsmann HSV.
Sigríður Lára birtir á skjá fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. Útskýrir að
vantað hafi inn á áður rædda fjárhagsáætlun 11 milljóna framlag
Ísafjarðarbæjar vegna íbúða. Þar með er tekjuliðurinn kominn upp í
43.950.000 og niðurstaða útgjaldaliðar er 42. 975.000 og þar með er
niðurstaðan hagnaður um 975.000 kr. Tillaga fjárhagsnefndar er
eftirfarandi:
Nefndin leggur til að tillagan sé samþykkt.
Nefndin leggur til að í ársreikingi á næsta ári og framvegis, verði gerð
eftirfarandi breyting: Að það verði fært inn í ársreikning með sama hætti og nú
er gert í fjárhagsáætlun, að skattar aðildafélaga færist inn í tekjulið
rekstraráætlunar.
Nefndin leggur til að fjárhagsáætlun verði í framtíðinni unnin, til tveggja ára í
einu. Og gefur þannig framkvæmdastjóra tækifæri til að vinna alltaf í samræmi
við gildandi fjárhagsáætlun.
Nefndin harmar að tillaga að nýtti fjárhagsáætlun hafi ekki fylgt úsendum
gögnum fyrir héraðsþing.

Marinó gaf orðið laust um þingskjal nr. 2.
Guðfinna Hreiðarsdóttir leggur til að dregið sé úr orðalaginu „nefndin
harmar“, segir e.t.v. full stekt að orði kveðið. „Nefndin leggi til“ eða
„nefndin telur æskilegt“ sé e.t.v. heppilegra orðalag.
Pétur Markan tekur undir með Guðfinnu að full steklega sé til orða tekið
og segist sjálfur frekar hafa valið „nefndinni finnst sjúklega glatað“. Segir
að þó þetta hafi gerst núna sé þetta ekki vaninn og að sjálfsögðu sé
fjárhagsáætlun með mikilvægari plöggum sem stefnumótandi platt og eigi
því að fara tímanlega að fara út í þennan heim HSV. Tekur einnig undir
það til hvaða tíma fjárhagsáætlun tekur til hverju sinni því erfitt að
samykkja fjárhagsáætlun sem komin er langleiðina inn í hálft árið. Telur
þetta styrkja starfsemi HSV.
Jens Kristmannsson: „Harma eða harma ekki“, „vera eða ekki vera“. Ekki
sé æskilegt að fólk mæti hér og taka ákvörðun um fjárhæðir upp á 40
milljónir án þess að hafa séð gögnin.
Pétur Markan tekur undir orð Jens að mikilvægt sé að svona gögn séu send
út í tæka tíð. Óumdeilt. En bendir á að hér hafi verið útskýringar lagðar
fram. Ítrekar líka að haldinn hafi verið formannafundur og mikilvægt sé að
að sjá sjálfan sig sem hluta af vandamálinu og það sé hluti formanna að
koma skilaboðum áfram til síns fólks.
Ítrekar þó að þetta sé óumdeilt að svona gögn þurfi að komast tímalega til
skila.
Birna Lárusdóttir leggur fram tilllögu að orðalagi: „Nefndin bendir á að
tillaga að nýrri fjárhagsáætlun á að fylgja útsendum gögnum fyrir
héraðsþing“.
Marinó kýs að kalla þessa breytingartillögu þingskjal 2a
Pétur Markan lýsir sig jákvæðan fyrir þessari breytingu, segir þetta góða
lendingu og samþykkir þetta fyrir sína hönd.

Þingforseti ítrekar að orðið sé laust og leggur þingskjal 2a til atkvæða.
Þingskjalið er samþykkt samhljóða. Afgreiðsla á fjárhagsáætlun hljóðar þá
svona:
Nefndin leggur til að tillagan sé samþykkt.
Nefndin leggur til að í ársreikingi á næsta ári og framvegis, verði gerð
eftirfarandi breyting: Að það verði fært inn í ársreikning með sama hætti
og nú er gert í fjárhagsáætlun, að skattar aðildafélaga færist inn í tekjulið
rekstraráætlunar.
Nefndin leggur til að fjárhagsáætlun verði í framtíðinni unnin, til tveggja
ára í einu. Og gefur þannig framkvæmdastjóra tækifæri til að vinna alltaf í
samræmi við gildandi fjárhagsáætlun.
Nefndin bendir á að tillaga að nýrri fjárhagsáætlun á að fylgja útsendum
gögnum fyrir héraðsþing

Þar með er afgreiðslu nefndarstarfa lokið.

16. Önnur mál
Marinó gefur orðið laust fyrir önnur mál.
Jens Kristmannsson . Eins og fram kom í ræðu formanns í upphafi þessa
þings verður mikið um að vera hér næsta sumar. Það er áformað að hér
verði landsmót UMFÍ 50+
Við félagar í HSV höfum sótt þessi mót s.l. þrjú ár og verið 15 og upp í 22
keppendur. Ekkert af þessum árum hafa liðið án þess að þau hafi komið
með eitthvað af verðlaunapeningum heim. Það verður ekki tekið út með
sitjandi sældinni að halda hér mót næsta sumar þar sem keppendur geti
orið hátt á fimmta hundraðið og meðhangendur 100-150 því danshópar
hafa komið til að sýna án þess að vera skráðir keppendur. 406 keppedur á
Húsavík s.l. sumar, þar af 103 í einni grein. Til að sú grein gæti farið fram
þurfti 20 dómara og slatta af skrifurum, Boccia. Í pútti voru rúmlega 60
keppendur og þar þarf 15 skrifara. Skorar á aðildafélög HSV að standa

sterk að baki stjórnar HSV og vera fús til að vinna því honum sýnist að
þurfi 100-120 starfsmenn. Svo óskar hann Héraðssambandinu velfarnaðar.

Pétur Markan langar að koma inn á eitt mál sem hann hafði aðeins hugleitt
að litlu leyti fyrir þingið. Sú reynsla sem býr í baklandinu og býr í gömlum
baráttujöxlum, konum og körlum sem þekkja ennþá hin formlegu
fundarsköp, gífurlega mikilvæg. Þakkar Jens sérstaklega fyrir vinnu í
nefndinni. Segir Marinó vera besta þingforseta sem hann hefur séð,
ákveðið form og þekking viðheldur virðingu sem viðeigandi er á svona
þingum. Óskar eftir því að við fáum að njóta þessa áfram.

Marinó þakkar Pétri og ítrekar að orðið sé laust.

Hjalti Karlsson kemur sem oddviti sameininganefndar íþróttafélaga á
svæðinu. Viðræður um sameiningu íþróttafélaga hafa staðið yfir í vetur. Fór yfir
þetta á formannafundi en telur tilhlýðilegt að fara yfir þetta hér. Eftir 13-14
fundi í vetur standa eftir KFÍ, BÍ, sunddeild Vestra, blakfélagið Skellur og
knattspyrnuhluti UMFB. Sunddeild UMFB hefur kosið að ganga til samvinnu
við Vestra til að byrja með hvað svo sem síðar verður.
Mikil vinna varðandi lagasetningu og hafa valinkunnir menn lesið þessi lög yfir
s.s. Jens og Marinó. Stefnt að því að stofnfundur nýja félagsins verði fyrir
sumarið og nafnanefnd er að störfum. Fengu 60-70 innsendingar á bb.is og á
næstu vikum verðum bæjarbúum boðið að kjósa milli 8 nafna í tvennum
kosningum. Þegar upp er staðið komum við til með að hafa nafn sem valið er í
breiðum hópi. Deildarskipt fjölgreinafélag, sjálfstæði, safna fé deildarskipt en
yfir þessu aðalstjórn sem getur fylgst með rekstri (aðhald að bókhaldi) og getur
aðstoðað. Á næstu vikum berast fréttir um boðun stofnfundar. Ýmsir endar þó
sem hnýta þarf áður og vonandi tekst þetta fyrir sumarið.

17. Kosningar
Kosning formanns. Formaður í endurkjöri og kosinn með lófaklappi.
Pétur Markan kjörinn til tveggja ára á síðasta þingi og situr því áfram.
Sigfús Fossdal kjörinn til tveggja ára á síðasta þingi en hefur sagt af sér.
Birna Jónasdóttir kjörin til eins árs á síðasta þingi
Tillaga stjórnar um Hildi Elísabetu Pétursdóttur og Birnu Jónasdóttur til
tveggja ára og Inga Björn Guðnason til eins árs, samþykkt með lófaklappi.
Þriggja manna varastjórn hefur verið skipuð eftirtöldum: Jóhann Króknes
Torfason, Sigurður Erlingsson og Elín Martha Eiríksdóttir. Gefa öll kost á
sér áfram og eru kjörin með lófaklappi. Koma inn í stjórn í þeirri röð sem
þau eru kjörin.
Endurskoðunarmenn reikninga, Bjarki Bjarkason og Guðmundur
Kjartansson gefa kost á sér áfram og eru réttkjörnir.
Varamenn skoðunarmanna reikninga hafa verið Einar Pétursson og Óðinn
Gestsson
Tillaga stjórnar til afreksmannastjórnar Birna Jónasdóttir, Guðný Stefanía
Stefánsdóttir og Jón Páll Hreinsson.Tillögur um varamenn um Marzellíus
Sveinbjörnnsson og Stellu Hjaltadóttur, þau réttkjörin.
Marinó leggur til að stjórn HSV verði falið að velja þingfulltrúa til þings
ÍSÍ og þings UMFÍ. Samþykkt samhljóða.
18. Þingslit
Marnó þakkar
Vildi sjá fleiri. Snýst um ákveðin þingsköp og verðum að temja okkur að
öll gögn liggi tímanlega fyrir. Þó skjávarpinn sé góður þá eru þetta atriði
sem nauðsynleg séu svo menn viti nákvæmlega hver niðurstaða svona
þings sé. Vandmeðfarið að rita fundargerð með þeim hætti að hún gefi
alltaf fullnægjandi hugmynd um allt sem fram hefur farið.

Nýendurkjörin formaður Guðný Stefanía þakkar traustið og færir
þingforsetum, þingritara, þátttakendum og formönnum nefnda þakkir sínar
fyrir vel unnin störf. Sérstaklega þakkir fær Sigmundur formaður Höfrungs
og aðstoðarfólk hans fyrir aðstöðu og frábærar veitingar. Erum alltaf að
læra og skerpum á fundarsköpum.

Þingi slitið kl. 21:54.

