Stjórnarfundir

4. stjórnarfundur HSV starfsárið 2015-2016.
Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsinu, miðvikudaginn 11.11 2015 kl. 16.15
Mætt eru Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Jóhann Króknes Torfason, Sigurður Erlingsson, Birna
Jónasdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritar
fundargerð. Ingi Björn Guðnason boðaði forföll
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Dagskrá:
1. Endurgreiddur styrkur frá Afrekssjóði HSV
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Mál tekið upp frá síðasta fundi. Framkvæmdastjóri ræddi við forseta ÍSÍ og
framkvæmdastjóra ÍSÍ um þetta mál. Að teknu tilliti til ráðlegginga þeirra, ákveður stjórn að
óska eftir því að viðkomandi félag endurgreiði umræddan styrk úr Afrekssjóði. Upphæðin
verður dregin frá framlagi til félagsins vegna uppgjörs fyrir árið 2014. Ennfremur var ákveðið
að þetta fjármagn renni til uppbyggingastarfs viðkomandi félags í samvinnu við stjórn HSV.
Uppgjör til félaga
Skil á starfskýrslum félaga hafa verið mjög misjöfn og hjá nokkrum félögum afar slök. Stjórn
HSV samþykkir að unnið verði að lagabreytingu fyrir næsta héraðsþing. Þannig að í 5. grein
verði kveðið á um að félög skili starfsskýrslu, samþykktum ársreikningum og fundargerð
aðalfundar til HSV. Er það gert til að auka pressu á aðildarfélög um að halda aðalfundi og
sinna lögboðnum skyldum félaga.
Erindi frá Ísafjarðardeild Rauða krossins
Formaður kynnir erindi frá Rauða krossinum varðandi söfnun fyrir hjóli með sæti fyrir farþega
hugsað fyrir dvalarheimili aldraðra. Stjórn HSV er hlynnt erindinu og er tilbúið í samstarf
varðandi þetta verkefni.
Fræðsla fyrir iðkendur og aðildarfélög
Formaður hefur áhuga á að hafa reglulega fræðsludaga HSV. Væri þá alltaf ákveðinn tími til
dæmis einu sinni á ári nýttur í einhverskonar fræðslu. Væri þá mögulegt að fá fyrirlesara hér
heima eða aðkomna. Framkvæmdastjóra falið að skoða fjármögnun slíks verkefnis.
Borist hefur fyrirspurn frá KFÍ um samstarf um að fá íþróttasálfræðing í 2 heimsóknar vestur
til að ræða við iðkendur aðildarfélaga HSV. Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna málið
áfram og fá upplýsingar um kostnað. Lagt til að óska eftir samstarfi við Ísafjarðarbæ og kanna
mögulega styrki í þetta verkefni.
Endurnýjun samninga við Ísafjarðarbæ
Formaður kynnir fyrir stjórn drög að nýjum samstarfssamningi. Í ljós kemur villa í þeim
tillögum sem fóru frá íþrótta- og tómstundanefnd til bæjarráðs. Framkvæmdastjóra falið að
senda bæjarstjóra leiðréttingu á þessum villum. Stjórn leggur til að farið verði í viðræður um
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umgengisreglur við Fasteignir Ísafjarðarbæjar og þau aðildarfélög sem nýta íbúðirnar. Helstu
áherslubreytingar eru ósk HSV um aukið fé til handa íþróttaskóla HSV og fyrir afreksjóð HSV.
Auk þess breytingar hvað varðar íbúðarhúsnæði til aðildarfélaga sem myndu auka festu og
skipulag í nýtingu íbúðanna. Í verkefnasamningi er ekki mikið um breytingar, skipt út
verkefnum sem ekki eiga lengur við og sett inn önnur í staðinn. Fjárhæð breytist ekki nema
eðlilegar vísitöluhækkanir.
6. Önnur mál
a. Nefndir UMFÍ – formaður kynnir bréf frá UMFÍ þar sem óskað er eftir tilnefningum í
nefndir sambandsins. Framkvæmdastjóra falið að ræða við áhugasama aðila um setu
í nefndum.
b. Árangur Kristínar Þorsteinsdóttur – stjórn HSV fagnar glæstum árangri Kristínar á
opna Evópumeistarmóti DSiSO á Ítalíu og sendir henni og fjölskyldu hennar innilegar
hamingjuóskir.
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