Ársþing HSV
Laugardaginn 17 . apríl 2004 kl 10:00
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Formaður Guðjón Þorsteinsson setti fundinn og bauð þinggesti velkomna.
Tillaga lá fyrir um þingforseta en það voru Marinó Hákonarson til fyrsta
þingforseta og Hermann Níelsson til annars þingforseta.
Þingforsetar samþykktir samhljóða– Þingforseti tók þegar til starfa og sagði
þingið löglega boðað
Tillaga lá fyrir um að Eyrún Harpa Hlynsdóttir yrði 1. þingritari og Karl
Jónsson 2. þingritari. Tillaga um þingritara samþykkt samhljóða
Tillaga lá fyrir um meðlimi kjörbréfanefndar en þar voru tilnefnd Sveinfríður
Högnadóttir, Guðni Guðnason og Snorri Sturluson.
Kjörbréfanefnd samþykkt samhljóða – tók strax til starfa
Jóhann Króknes Torfason frá Skíðafélaginu bað um hljóðið og bar þinginu
skilaboð frá forseta ÍSÍ Ellerti B Schram að hann kæmist ekki á svæðið
vegna breyttrar flugáætlunar Flugfélags Íslands
Lögð fram skýrsla stjórnar og merkt sem þingskjal 1 – Guðjón Þorsteinsson
formaður tók til máls og flutti skýrslu stjórnar.
Ársreikningar sambandsins lagðir fram og merktir sem þingskjal 2 – Karl
Jónsson framkvæmdastjóri tók til mál og kynnti þá.
Þingforseti gaf orðið laust til sameiginlegrar umræðu um skýrslu stjórnar og
ársreikninga félagsins.
Jóhann Króknes Torfason frá Skíðafélagi Ísfirðinga tók til máls, óskaði þinggestum til hamingju með
framkvæmd unglingalandsmóts 2003. Hvatti þinggesti til að tjá sig um það mikla og jákvæða starf
sem fram fór innan hreyfingarinnar árið 2003. Einnig að nauðsynlegt er að halda áfram
uppbyggingu innan hreyfingarinnar, jafnt hreyfingin sjálf sem bæjarfélagið.
Jóhann kom inn á húsnæðismál HSV, með tilliti til flutnings skrifstofu HSV úr Mánagötu í
Hrannargötu hvort að það væri framtíðarlausn, jafnframt fyrirspurn um íbúðir í Múlalandi hvort að
þær væru inní þeirri tölu sem Ísafjarðarbær leggur til sambandsins, vill fá skýra skilgreininingu á
þessu. Hann kom einnig inn á önnur framlög eða sjóðir ÍBÍ og ítrekaði að afreksmannasjóður verði
áfram sér innan HSV og haldi sér þannig. Jafnframt kom fyrirspurn um búninga á lager –vill láta
athuga hvort að þing þurfi að taka afstöðu til framkvæmdar á útsölu búninganna.
Kristján Pálson frá Boltafélagi Ísafjarðar – ULM þakkar og lofar framkvæmd mótsins.
Ræddi um stærð BÍ, og að félagið tapaði mestum hluta gagna sinna við viðgerð á tölvubúnaði og
þurfti þar með að endurskrá félagatal sitt, og er það skýring á fækkun fulltrúa félagsins á þingi.
Jafnfram lagði hann fram fyrirspurn um afdrif Skíðheima.
Jóhann Bragason frá Hestamannafélaginu Stormi lagði fram fyrirspurn um framlög til aðildarfélaga,
m.a á hverju væri byggt þegar að framlögum kæmi.
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Þingforseti sagði frá því við heimsókn sína á heimasíðu HSV að ekki væri þar tenging á síðu ÍSÍ,
eins að ekki væru lög HSV á netinu og vísaði þar með að hægt hefði verið að svara fyrirspurn
Jóhanns Bragasonar á netinu ef að lögin hefðu verið þar. Ræddi um að afreksmannasjóð ÍBÍ
Guðjón Þorsteinsson formaður tók til máls og svaraði fyrirspurn Jóhanns Krókness um húsnæði
HSV í Hrannargötu, og búningalager HSV, um að nauðsynlegt væri að reyna að búa til pening úr
þessu. Sendi BÍ samúðarkveðjur vegna tölvuvandræða þeirra, og ræddi örlítið um lög vegna
þingfulltrúa.
Guðjón Þorsteinsson formaður færði jafnframt Karli Jónssyni fráfarandi framkvæmdastjóra HSV
grip til þess að þakka honum það örláta starf sem hann hefur unnið fyrir hreyfinguna.
Jafnframt ítrekaði Guðjón þau orð JKT að hreyfingin eigi að halda áfram uppbyggingu
hreyfingarinnar og svæða sem hún hefur til umráða.
Þingforseti bauð Björn Helgason velkominn í pontu. Björn reifaði samning HSV og Ífjbæjar í
sambandi við Múlalandsíbúðirnar, og svaraði því fyrirspurn JKT. Björn þakkaði jafnframt
framkvæmdastjóra störf sín.
Karl Jónsson tók til máls, Framlag v Múlalands er ekki í reikningunum , afreksmannasjóður verður
sér, Skíðheimar – reifaði samkomulag HSV og Ífjbær, og vísaði til samnings milli SK’I og HSV. Eins
var fyrirspurn svarað vegna framlaga frá Jóhanni Braga. Heimasíða félagsins mætti vera betri.
Jónas Gunnlaugsson – aths við ársreiknina – Múlaland er ekki inn í og einnig þyrfti að koma fram
hverjir (hvaða félög) eru að njóta íbúðanna. Búningar á lager – væru í ársreikningum á söluverðir
en ættu með réttu að vera á kostnaðarverði.
Guðjón Þorsteinsson – sammála Jónasi og gerði lauslega grein fyrir íbúðunum í Múlalandi.
Jóhann Króknes Torfason – Lögð fram tillaga merkt sem þingskjal 3.
Ársþing HSV haldið á Þingeyri 17. apríl 2004 samþykkir ársreikninga sambandsins
með þeim fyrirvara að inn í liðinn “framlög frá Ísafjarðarbæ” verði tekinn inn styrkur
bæjarins vegna íbúða í Múlalandi 12 og einnig komi fram hvernig hann deilist út til
aðildarfélaga.
Þingforseti leggur til að ný stjórn HSV finni út hinn rétta afmælisdag HSV og gaf Bergi Torfasyni
orðið til að upplýsa þinheim um sögu HSV (HVÍ og HUV)
Gengið var til atkvæða um ársreikninga og tillögu Jóhanns og var ársreikningur og tillagan
samþykkt samhljóða.

9.

10.
11.

Þingforseti lagði til að álit kjörbréfanefndar yrði tekið fyrir og var það borið
undir atkvæði og samþykkt samhljóða og var formaður kjörbréfanefndar
Sveinfríður Högnadóttir kölluð upp og gerði grein fyrir fulltrúum þingsins.
44 fulltrúar eiga atkvæðisrétt samkv niðurstöðum kjörbréfanefndar, en aðeins
29 mættir. Nöfn þingfulltrúa lesin upp. Kjörbréf samþykkt samhljóða.
Ávörp gesta – Ingi Þór Ágústsson frá UMFÍ ávarpaði þingið og færði
þinginu þakkir fyrir hönd stjórnar UMFÍ fyrir ULM 2003.
Guðjón Þorsteinsson formaður tók fyrir umsókn nýstofnaðs
Hnefaleikafélags Ísafjarðar og lagði til að umsókn þessiyrði samþykkt. Merkt
sem þingskjal 4.
Þingforseti bað um að ferli inntöku nýrra félaga væri útskýrt fyrir þingheimi og tók Karl Jónsson að
sér að útskýra inntökuferlið
Jóhann Króknes Torfason – fyrirspurn um hvort að skrá stofnfélaga hnefaleikafélagsins lægi fyrir,
Karl Jónsson svaraði því að hún lægi fyrir.
Ársþing HSV haldið á Þingeyri 17. apríl 2004 samþykkir fulla aðild Hnefaleikafélags
Ísafjarðar að Héraðssambandi Vestfirðinga
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Tillagan tekin til atkvæða og samþykkt samhljóða

12.

Skipun nefnda til starfa á þinginu –Karl Jónsson tók fram að nefndarstörf
færu fram í Grunnskólanum, og las upp nefndir og tillögu að
nefndarmeðlimum
Kjörnefnd –Þröstur Jóhannsson, Karl Jónsson, Rúnar Guðmundsson
Tillaga borin fram um Allsherjarnefnd –Formaður Hermann Níelsson, Jóhann Torfason ,Harpa
Björnsdóttir, Örn Torfason, Sigríður Gunnarsdóttir, Jóhann Bragason, Sveinfríður Högnadóttir,
Snorri Sturluson, Rúnar Guðmundsson, Jónar Gunnlaugsson, Guðni Ó Guðnason, Unnþór
Jónsson, Guðjón Þorsteinsson
Samþykkt samhljóða
Tillaga borin fram um Landsmótsnefnd –Formaður Kristján Pálsson, Jónas Björnsson, Sigmundur F
Þórðarson, Páll Janus Þórðarson, Guðrún Elíasdóttir, Sigurður Ólafsson, Geir Sigurðsson, Þröstur
Jóhannesson, Bjarni Valgeirsson, Gunnar Ingi Elvarsson, Birgir Björn Pétursson
Samþykkt samhljóða
Tillaga borin fram um Fjárhagsnefnd – Formaður Katrín Skúladóttir, Birgir Valdimarsson, Kristján
Fannar Ragnarsson Vilborg Ása Bjarnadóttir, Steingrímur Einarsson, Eyrún Harpa Hlynsdóttir.
Samþykkt samhljóða

13.

Fjárhagsáætlun næsta árs – Karl Jónsson leggur fram fjárhagsáætlun HSV
fyrir árið 2004, merkt sem þingskjal 2a.
Samþykkt að vísa til frekari afgreiðslu í fjárhagsnefnd.

14.
15.

Laga og reglugerðarbreytingar –engar tillögur bárust
Aðrar tillögur –
Tillaga frá Boltafélagi Ísafjarðar lögð fram af Kristjáni Pálssyni, merkt sem þingskjal 5
Ársþing HSV Haldið á Þingeyri 17 apríl 2004 samþykkir að úthlutun styrkja HSV til
aðildarfélaganna fyrir árið 2004 verði miðuð við félagatal og iðkendatal eins og það er
1. maí 2004.
Jóhann Króknes Torfason lagði til að þetta yrði aðeins um BÍ þar sem að þetta á aðeins við um þá
en ekki aðra aðildarfélaga sem þegar hafa skilað inn skýrslu.
Hermann Níelsson lagði til að þessu yrði vísað til allsherjarnefndar, en þingforseti lagði til að þessu
yrði vísað til fjárhagsnefndar þar sem ljóst væri að þetta væri peningamál.
Samþykkt að vísa í fjárhagsnefnd með 19 atkvæðum á móti 5.
Tillaga lögð fram af Inga Þór Ágústssyni UMFÍ, merkt sem þingskjal 6
Ársþing HSV haldið á Þingeyri 17 apríl 2004 samþykkir að þær 465 þúsund krónur
sem fluttust yfir til HSV við sameiningu HVÍ og ÍBÍ og getið er um í ársreikningum
undir liðnum “önnur framlög” verði nýttar í uppbyggingu á afreksmannasjóði HSV.
Til viðbótar þessu fjármagni verði hagnaði af unglingalandsmóti að upphæð 450
þúsund krónur bætt við upphæðina og að viðbættu framlagi HSV verði umrædd
upphæð ein milljón króna. Stjórn HSV verði falið að búa til reglugerð um sjóðinn og
manna stjórn hans.
Hermann Níelsson kom með athugasemd um að hagnaði af ULM verði varið í undirbúning
landsmótanna.
Tillögunum vísað í fjárhagsnefnd.
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Hermann Níelsson lagði til veganesti til nefndanna, m.a um stefnumótunina . Og störf þeirra hér í
dag. Leggur fram skýrslu stefnumótunarnefndar sem þingskjal númer 7 og vísar þingforseti þessu
til allsherjarnefndar.
Jóhann Króknes Torfason kom með ábendingar við fjárhagsáætlun til fjárhagsnefndar. Að vanti inn
rekstrartekjur af námskeiðshaldi.
Þingforseti gerði matarhlé klukkan 12:30 og mæltist til þess að nefndarstörf yrðu hafin eigi síðar en
klukkan 13:15 í grunnskólanum og síðar yrði mætt um klukkan 15 í húsnæði björgunarsveitarinnar.
Þinghald hélt áfram eftir kaffi hlé kl 15:30

16.

Afgreiðsla á áliti nefnda
þingforseti kallaði til formann landsmótsnefndar Kristján Pálsson til að gera grein
fyrir álitum hennar, álit landsmótsnefndar er þingskjal númer
Álit landsmótsnefndar á Ársþingi HSV 17 apríl 2004
Þriggja manna nefnd verði skipuð fyrir landsmótið 8.-11.júlí. Tillaga er um að formaður
þeirrar nefndar verði Hermann Níelsson.
Þriggja manna nefnd sjái um undirbúning unglingalandsmótsins 30. júlí-1. ágúst 2004.
Stjórn HSV skipi eina fjáröflunarnefnd sem sjái um fjáröflun fyrir bæði landsmótin.
Nefndin hafi til hliðsjónar fjáraflanir frá landsmótinu á Egislstöðum og setji reglur um
úthlutun peninga sem hægt er að nýta fyrir þáttöku síðar meir á landsmótum. Hugmynd
að fjáröflun var kynnt í nefndinni.
Hlutverk nefndanna verður að fá aðildarfélögin til samstarfs um skráningu þáttakenda í
greinarnar á mótinu og skipun liðstjóra í hverja grein. Gæta þess að dagsetning sé á
hreinu varðandi lokaskráningu
Fatnaður þáttakenda á landsmótunum verði samræmdur og merki sambandssins verði
áberandi á mótunum
Stjórn HSV athugi vegna þátttöku í frjálsum íþóttum að til sé félag á Ísafirði sem sinni
þeirri grein. Bent er á að glæsilega frjálsíþróttaaðstaða er fyrir hendi á Ísafirði.
Því er beint til HSV að félagið Geisli í Súðavík fái gögn um allt sem er í gangi hjá HSV í
gegnum tölvu
Heimasíða HSV sé gerð aðgengileg og jafnvel unnin upp á nýtt og það séu tengingar inn
á síðunni á heimasíður allra þeirra aðildarfélaga sem slíkar síður hafa.
Á heimasíðu HSV skulu vera reglulega upplýsingar um bæði landsmótin svo sem
skráningar, liðstjóra og fleira sem þarf að liggja fyrir um leið og upplýsingar eru
tilbúnar.
F.h. Landsmótsnefndar
Kristján Pálsson formaður
Hermann Níelsson – kom með orðalagsbreytingar á tillögum nefndarinnar:
Breytt Álit landsmótsnefndar á Ársþingi HSV 17. apríl 2004
Stjórn HSV athugi vegna þátttöku í frjálsum íþróttum á landsmótum að til sé félag á
Ísafirði sem sinni þeirri grein. Bent er á að glæsileg frjálsíþróttaaðstað er fyrir hendi á
Ísafirði.
Heimasíða HSV sé gerð aðgengileg og jafnvel unnin upp á nýtt og það séu tengingar inn
á síðunni á heimasíður allra þeirra aðildarfélaga sem slíkar síður hafa.
Á heimasíðu HSV skulu vera reglulega upplýsingar um bæði landsmótin s.s. skráningar,
liðsstjóra og fleira sem þarf að liggja fyrir um leið og upplýsingar eru tilbúnar.
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F.h. Landsmótsnefndar
Kristján Pálsson formaður
Breytingartillaga við álit Landsmótsnefndar. Merkt sem þingskjal 10
Þing HSV haldið á Þingeyri 17. apríl 2004 felur stjórn HSV að skipa þriggja manna
nefnd til að undirbúa þátttöku HSV á unglingalandsmótinu 30. júlí-1. ágúst 2004.
Breytingartillaga við álit Landsmótsnefndar, merkt sem þingskjal 9.
Þing HSV haldið á Þingeyri 17. apríl 2004 felur stjórn HSV að skipa þriggja manna
nefnd til að undirbúa þátttöku HSV í landsmótinu 8.-11. júlí 2004. Hermann Níelsson
verði formaður nefndarinnar.
Greinargerð
Hlutverk nefndanna verður að fá aðildarfélögin til samstarfs um skráningu þátttakenda í
greinarnar á mótinu og skipun liðsstjóra í hverja grein. Gæta þess að dagsetning sé á
hreinu varðandi lokaskráningu.
Fatnaður þátttakenda á landsmótunum verði samræmdur og merki sambandsins verði
áberandi á mótunum.
Ingi Þór Ágústsson lagði orð í belg aðallega til áherslu á framkomnum atriðum
Guðjón Þorsteinsson tók fyrir síðasta lið álitsins, og eins búningamál sambandsins sem hafa verið
tekin fyrir áður
Björn Helgason kom með hugmynd um að stofna frjásíþróttadeild innan stærra félags á Ísafirði,
HSV þyrfti að koma þessu af stað svo ábyrgir aðilar stjórnuðu deildinni.
Hermann Níelsson lét vita að stofnun frjálsíþróttadeildar hefur verið til umræðu en lítið gengið í
samningaátt.
Guðjón Þorsteinsson leggur til að stjórn HSV snúi sér til þess félags sem lengst hefur verið viðriðin
frjálsar íþróttir og hefja samningaviðræður við þá um stofnun frjálsíþróttadeildar á Ísafirði.
Breytingartillögurnar voru bornar upp til atkvæða greiðslu
Þingskjal 9 – Samþykkt samhljóða
Þingskjal 10 - Samþykkt samhljóða

Hermann Níelsson tók til máls og skilaði áliti allsherjarnefndar
Álit nefndarinnar – þingskjal númer 11
Álit allsherjarnefndar á ársþingi HSV 17. apríl 2004.
Nefndin leggur til að nefnd um stefnumótun haldi áfram vinnu við að móta stefnu
HSV og aðildarfélaga og skili fullbúnum tillögum til stjórnar HSV sem leggi þær fyrir
formannafund í haust.
Álit nefndarinnar er samþykkt samhljóða

Katrín Skúladóttir tók til máls og skilaði tillögum fjárhagsnefndar að
rekstaráætlun og þeim tillögum sem vísað var til nefndarinnar
Lögð var fram ný rekstraráætlun HSV – þingskjal númer 2b
Tillögur fjárhagsnefndar – þingskjal númer 12
Ársþing HSV 17. apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að fela skoðunarmönnum reikninga
félagsins að finna leið til að koma húsaleigustyrk Ísafjarðarbæjar til HSV í sambandi
við íbúðirnar í Múlalandi 12, á réttmætan hátt í ársreikninga og rekstraráætlun HSV
Þingskjal númer 13
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Ársþing HSV 17. apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að það þurfi að koma fram í
ársreikningum HSV, afnot aðildarfélaga að íþróttamannvirkum bæjarins. Stjórn HSV
er falið að fylgja þessu eftir.
Þingskjal númer 14
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að hagnaði af ULM 2003 verði varið
til þáttöku á komandi lands og unglingalandsmótum.
Þingskjal númer 6a
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir þær 465 þúsund krónur sem fluttust
yfir til HSV við sameiningu HVÍ og ÍBÍ og getið er um í ársreikningum undir liðnum
“önnur framlög” verði nýttar í uppbyggingu á afreksmannasjóði HSV og stjórn HSV
verði falið að manna stjórnun afreksmannasjóðs HSV og endurskoða reglugerðir um
sjóðinn með það að markmiði að efla sjóðinn
Þingskjal númer 5a
Ársþing HSV 17. apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að úthlutun styrks til Boltafélags
Ísafjarðar fyrir árið 2004 verði miðaður við félagatal og iðkendatal eins og það er 1
maí 2004 samkvæmt innsendri skýrslu.
Þingskjal númer 15
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að stjórn HSV beiti sér fyrir því að
aðildarfélög HSV nýti sér tekjumöguleika getrauna.
Guðjón Þorsteinsson tók til máls og gerði athugasemd við þingskjal nr 14. og verði svo hljóðandi:
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að hagnaði af ULM 2003 verði varið
til þáttöku á unglingalandsmóti 2004.
Ingi Þór Ágústsson tók til máls og ræddi vonbrigði með niðurstöðu nefndarinnar um þingskjal
númer 6.Ingi lagði til að tillögum nefndarinnar yrði hafnað.
Jónas Gunnlaugsson tók til máls – lýsti stuðningi við breytingartillögu Guðjóns í ljósi lítils tíma á
milli landsmótanna, með tilliti til fjáröflunar. Lýsti jafnframt stuðningi við tillögu fjárhagsnefndar um
afreksmannasjóðinn og kom með hugmynd um að sameina afreksmannasjóð Ísafjarðarbæjar og
HSV
Guðjón Þorsteinsson steig í pontu og fagnaði hugmynd Jónasar.
Jóhann Króknes Torfason tók til máls og lýsti stuðningi við þingskjal númer 6, vegna þess hve dýrt
er að fjármagna afreksmenn í íþróttum.
Guðjón Þorsteinsson –talar um að þarft sé að efla afreksmannasjóð, og heldur fast í fyrri skoðun
sína að hagnaður ULM 2003 verði notaður til fjármögnunar á ULM 2004.
Gengið var til atkvæða um tillögur nefndarinnar
Þingskjal 6a –
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir þær 465 þúsund krónur sem fluttust
yfir til HSV við sameiningu HVÍ og ÍBÍ og getið er um í ársreikningum undir liðnum
“önnur framlög” verði nýttar í uppbyggingu á afreksmannasjóði HSV og stjórn HSV
verði falið að manna stjórnun afreksmannasjóðs HSV og endurskoða reglugerðir um
sjóðinn með það að markmiði að efla sjóðinn
Samþykkt samhljóða
Þingskjal 5a
Ársþing HSV 17. apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að úthlutun styrks til Boltafélags
Ísafjarðar fyrir árið 2004 verði miðaður við félagatal og iðkendatal eins og það er 1
maí 2004 samkvæmt innsendri skýrslu.
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Samþykkt samhljóða
Þingskjal 12
Ársþing HSV 17. apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að fela skoðunarmönnum reikninga
félagsins að finna leið til að koma húsaleigustyrk Ísafjarðarbæjar til HSV í sambandi
við íbúðirnar í Múlalandi 12, á réttmætan hátt í ársreikninga og rekstraráætlun HSV
Samþykkt samhljóða
Þingskjal 13
Ársþing HSV 17. apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að það þurfi að koma fram í
ársreikningum HSV, afnot aðildarfélaga að íþróttamannvirkum bæjarins. Stjórn HSV
er falið að fylgja þessu eftir.
Samþykkt samhljóða
Breytingartillaga við þingskjal 14
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að hagnaði af ULM 2003 verði varið
til þáttöku á unglingalandsmóti 2004.
Samþykkt en 3 á móti og Jóhann Króknes Torfason vildi gera grein fyrir mótatkvæði sínu
Jóhann Torfason kom í pontu og vildi að sýnt yrði fram á að hagnaður ULM væri til en hann sést
ekki í ársreikningum HSV
Þingskjal 15
Ársþing HSV 17 apríl 2004 á Þingeyri samþykkir að stjórn HSV beiti sér fyrir því að
aðildarfélög HSV nýti sér tekjumöguleika getrauna.
Samþykkt samhljóða
Þingskjal 2b – Fjárhagsáætlun sambandsins eins og hún kom frá fjárhagsnefnd
Samþykkt samhljóða
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17.

Önnur mál
Guðjón Þorsteinsson – vill að Ingi Þór komi og útskýri hagnað af ULM, og gefur ekki kost á sér til
áframhaldandi setu í stjórn HSV. Guðjón þakkaði fyrir sig og þingheimur óskaði honum til hamingju
með afmælið í tilefni dagsins og þakkaði Guðjóni störf sín
Kristján Pálsson kom og sagði frá fyrirætlunum um íþróttaskóla Boltafélagsins í sumar, og lagði
áherslu á að til starfa væru ráðnir menntaðir einstaklingar. BÍ hefur einnig ráðið framkvæmdastjóra
til starfa til að sjá um rekstur á Torfnesi. Reglur um úthlutun tíma í íþróttahúsi, vill beina því til
stjórnar HSV um að reglur verði skoðaðar og lagfærðar ef með þarf. Tilkynnti jafnframt um að á
laugardögum verði opið hús í vallarhúsi fyrir almenning til þáttöku í getraunaleiknum 1X2. Þakkaði
fráfarandi framkvæmdastjóra HSV störf sín og jafnfram þakkaði hann íþróttafulltrúa bæjarins fyrir
stuðning sinn. Kom einnig inn á að ársskýrslur aðildarfélaga HSV ættu að vera aðgengilegar.
Ingi Þór Ágústsson útskýrði hagnað af ULM og hvers vegna hann sést ekki í ársreikningum 2003.
Snorri Sturluson frá Stefni, kom í pontu var með gamanmál og fróðleik ma vísu.í tilefni af ræðu
Sigmundar um það að ef umfrymi hreyfingarinnar vantaði hversu sterkur sem kjarninn væri þá þyrfti
alltaf umfrymið til að hreyfingin dafnaði.
Hann kvað það frekar kost en löst
Ég kann því ei að hafna
Að umfrymið er algjört must
Ef eitthvað á að dafna.
Þótt kjarninn sé stinnur og sterkur vel
Og standi af sér veðrabálið
Þá er það þannig að ég tel
Að umfrymið sé meginmálið
Og svo í tilefni Skíðheima
Undarlegt er HSV í háttu
Í heljarstefnu veitist mönnum þægð
Þeir rifu niður það eina sem þeir áttu
Og ætluðu svo að lifa af fornri frægð.
Að lokum sunginn afmælissöngur fyrir Guðjón Þorsteinsson
Sigmundur F Þórðarson, þakkaði fyrir þingið og þakkaði fráfarandi framkvæmdarstjóra störf sín.
Guðjón Þorsteinsson, tilkynnti að þing KKÍ verður í haust í Ísafjarðarbæ
Karl Jónsson þakkaði fyrir samstarfið á liðnum árum
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18.

Kosningar
Formaður kjörnefndar tók til mál og kynnti frambjóðendur
Tillögur um stjórnarmeðlimi
Formaður Ingi Þór Ágústsson
Til tveggja ára setu Hermann Níelsson
Til tveggja ára setu Guðni Ó Guðnason
Til eins árs setu Finnur Magnússon Til fyrsta varamanns Stefán Torfi Sigurðsson Til annars varamanns Maron Pétursson –
Til þriðja varamanns Steingrímur Einarsson –
Tillögur um skoðunarmenn
Guðmundur E Kjartansson og Fylkir Ágústsson
Frambjóðendur eru allir samþykktir samhljóða og því réttkjörnir til sinna starfa.
Kosning til íþróttaþings skv. Lögum ÍSÍ – Samþykkt samhljóða að vísa til stjórnar

19.

Þingslit
Þingforseti leggur til við nýja stjórn að þinggögn verði vönduð og vel frágengin, svo að þingheimur
geti verið vel upplýstur um gang mála hverju sinni.
Ingi Þór Ágústson tók til máls og þakkaði sýnt traust sem honum var sýnt í kjöri til formanns.
Þakkaði Höfrungi fyrir aðstöðuna og veitingarnar. Að þeim orðum loknum sleit hann þinginu kl
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