Stjórnarfundir

4. stjórnarfundur HSV starfsárið 2017-2018. Haldinn á skrifstofu HSV í
Vestrahúsinu, miðvikudaginn 4. október 2017 kl. 16.30.
Mætt eru Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Ingi Björn Guðnason, Karl Kristján Ásgeirsson, Hildur
Elísabet Pétursdóttir, Heimir Hansson, Elísa Stefánsdóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir
sem ritaði fundargerð. Páll Janus Þórðarson boðaði forföll
Dagskrá:
1. Nýr samstarfssamningur HSV og Ísafjarðarbæjar
Kynntar hugmyndir að breytingum á samstarfssamningi. Formanni og
framkvæmdastjóra falið að fara í viðræður við Ísafjarðarbæ út frá þessum
hugmyndum.
2. Afreksform HSV, rekstrarhugmyndir og áætlun.
Farið yfir tilhögun síðasta árs og kynntar hugmyndir að breytingum fyrir veturinn.
Framkvæmdastjóra falið að auglýsa skráningu.
3. Sambandsþing UMFÍ 13. til 15. október næstkomandi. Fara þarf yfir tillögur og
afstöður stjórnar HSV til þeirra. Nokkur umræða um tillögu um inngöngu
íþróttabandalaga í UMFÍ. Stjórn HSV telur að ekki komi nægjanlega vel fram í
niðurstöðu nefndar um inngöngu íþróttabandalaga, hver áhrif inngöngu
bandalaganna hafi á minni héraðssambönd. Bæði sé spurning um fjárhagsleg áhrif en
einnig um áhrif í starfi UMFÍ.
4. Uppgjör til félaga og deilda.
Á héraðsþingi 2016 voru gerðar breytingar á 5. grein laga HSV er varðar starfskýrslu
og ársskýrsluskil félaga til HSV. Framkvæmdastjóri óskar efti túlkun stjórnar á þessari
grein er varðar skil deilda og aðalstjórna. Stjórn setur fram tvær leiðir sem lagðar
skulu fyrir formannafund í næstu viku.
5. Starf haustannar
a. Knattspyrnuhús. skipulagsmál eru í ferli. Unnið er að teikningum. Skipuð
hefur undirbúningsnefnd fyrir framkvæmdirnar sem í eru fulltrúar frá
Vestra og Ísafjarðarbæ.
b. Íþróttaskóli. Samþykktur var aukastyrkur frá Ísafjarðarbæ að upphæð
350.000 kr. til að mæta auknum útgjöldum við fjölgun barna í íþróttaskóla
HSV.
c. Nýtt gólf á Torfnesi. Íþróttahúsið á Torfnesi verður lokað í desember en þá
verður skipt um gólf í húsinu. Niðurellingu á tímum verður að kluta bætt
upp með aukinni opnun í öðrum íþróttahúsum sveitarfélagsins.
d. Felix. Elías starfsmaður ÍSÍ kom vestur í síðustu viku og aðstoðaði félög við
að klára skýrsluskil í Felix. Eru nú flest félög búin að klára sitt.
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6. Önnur mál
a. Líkamsræktaraðstaða á Ísafirði. Stjórn HSV samþykkir eftirfarandi ályktun:
Héraðssamband Vestfirðinga hvetur bæjaryfirvöld til að vinna áfram að því
að tryggja aðgang almennings á Ísafirði að líkamsræktaraðstöðu.
Mikilvægt er að slíkt aðgengi sé tryggt til skamms tíma en einnig að fundin
verði framtíðarlausn á þessum málum. Gott aðgengi að
líkamsræktaraðstöðu allt árið um kring er afar brýnt fyrir heilsu og lífsgæði
íbúanna.

Fundi slitið kl. 18.30

