Stjórnarfundir

2. stjórnarfundur HSV starfsárið 2016-2016. Haldinn á skrifstofu HSV í
Vestrahúsinu, miðvikudaginn 21. september 2016 kl. 16.15.
Mættir eru Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Ingi Björn Guðnason,
Heimir Hansson, Elín Marta Eiríksdóttir, Salome Elín Ingólfsdóttir og Sigríður Lára
Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð.
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Fundargerð:
1. Íþróttaskólinn
Salóme yfirþjálfari íþróttaskóla kom og kynnti skipulag vetrarins. Allt farið að rúlla á
Ísafirði, sundið var erfitt að manna og hefur sundtímum verið fækkað úr tveimur í
einn fyrir hvern hóp fram að áramótum til að leysa þjálfaravandamál. Starfið á
Suðureyri er nýbyrjað en unnið er í þjálfaramálum á Flateyri og Þingeyri. Stefnt er að
auknu samstarfi við boltafélögin á þessum stöðum. Elín bendir á að gott væri fyrir
foreldra að fá kynningu á íþróttaskólanum þegar kynning er á grunnskólanum fyrir
foreldra fimm ára barna.
Salome fer af fundi.
2. Erindi frá aðalstjórn Vestra.
Hjalti Karlsson formaður Vestra sendir erindi fyrir hönd félagsins en Vestri hefur
áhuga á að koma á laggirnar tippleik í enska boltanum líkt og HSV stóð fyrir um tíma.
Óskar Vestri eftir umfjöllun stjórnar HSV um þetta málefni. Stjórn HSV lýsir ánægju
með að áhugi sé á að virkja tekjumöguleika sem felast í tippleiknum.
3. Styrkur frá Isavia.
Isavia styrkir HSV nú í sumar. Fyrirtækið hefur verið að styrkja íþróttabandalög og
héraðssambönd um landið undanfarin ár. Upphæðin ræðst af fjölda iðkenda 18 ára
og yngri innan sambandsins. Rætt um mögulega nýtingu styrksins.
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4. Sameiginlegar æfingar; kynning og frekari fjármögnun.
Framkvæmdarstjóri fer yfir reynslu fyrsta mánaðar. Almenn ánægja með verkefnið.
Styrkur frá íþróttasjóði og UMFÍ kemur verkefninu í gang en þörf er á frekari
fjármögnun. Stjórn felur framkvæmdastjóra að sækja um frekari styrk frá íþróttasjóði
en einnig óska eftir rekstrarstyrk frá Ísafjarðarbæ fyrir þetta verkefni.
5. 40. sambandsráðsfundur UMFÍ
Formaður segir frá fyrirhuguðum sambandsráðsfundi UMFÍ sem haldið er að Laugum
í Sælingsdal 15. október næstkomandi. Formaður og framkvæmdastjóri munu fara á
fundinn.
6. Íbúðamál
Framkvæmdastjóri fer yfir breytingar á tilhögun og greiðslu úthlutaðra íbúða frá
Ísafjarðarbæ til HSV.
7. Landsmót UMFÍ 50+. HSV hélt landsmót UMFÍ 50+ í júní og tókst það mjög vel.
Almenn ánægja var með mótshaldið bæði hjá keppendum og UMFÍ. Mótsnefnd er að
klára uppgjör og verður það kynnt á næsta stjórnarfundi.
8. Önnur mál
a. Frístundarúta
Formaður fræðir stjórnarmenn um áætlanir um samstarf með frístundarútu á
milli byggðakjarna Ísafjarðarbæjar og yfir í Bolungarvík og Súðavík. Stjórn HSV
felur framkvæmdastjóra að senda erindi til íþrótta- og tómstundanefndar
Ísafjarðarbæjar um að koma á frístundarútu. Einnig að vinna að málinu í
samvinnu við önnur sveitarfélög.
b. Styrkumsóknir
Umsóknarfrestur vegna styrkja frá fræðslu og verkefnasjóði UMFÍ og
íþróttasjóði rennur út 1. október. Nokkuð rætt um verkefni sem HSV gæti sótt
um styrki vegna. Mikil áhugi á að fá fræðslu fyrir iðkendur hingað vestur.
Fræðslu um sjálfsstyrkingu, matarræði og jafnvel fræðslu fyrir foreldra og
þjálfara.

Fundi slitið kl. 18.00

