Stjórnarfundir

1. stjórnarfundur HSV starfsárið 2018-2019. Haldinn á skrifstofu HSV í
Vestrahúsinu, þriðjudaginn 12. júní 2017 kl. 16.30.
Mættir eru: Ásgerður Þorleifsdóttir formaður, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Karl Ásgeirsson,
Karlotta Dúfa Markan og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð.
Forföll boðuðu Ingi Björn Guðnason, Heimir Hansson, Elísa Stefánsdóttir og Baldur Ingi
Jónasson
Dagskrá fundar:
1. Stjórn skiptir með sér verkum
2. Niðurstöður ársþings
3. Íbúðir í Múlalandi
4. Ferðasjóður
5. Önnur mál.
a. Landsmót UMFÍ
Fundargerð
Ásgerður Þorleifsdóttir nýr formaður býður fólk velkomið á fyrsta fund nýs starfsárs.
1. Stjórn skiptir með sér verkum
Þar sem gjaldkeri, ritari og varaformaður sitja öll áfram í stjórn munu þau sinna
óbreyttum störfum næsta starfsár:
Formaður Ásgerður Þorleifsdóttir kjörinn á ársþingi
Varaformaður Hildur Elísabet Pétursdóttir
Ritari Ingi Björn Guðnason
Gjaldkeri Karl Ásgeirsson
Meðstjórnandi Baldur Ingi Jónasson
Í varastjórn eru Heimir Hansson, Elísa Stefánsdóttir og Karlotta Dúfa Markan sem
kemur ný inn eftir ársþing.
2. Niðurstöður ársþings
Farið yfir samþykktar tillögur ársþings.
3. Íbúðir í Múlalandi
Framkævmdastjóri fer yfir stöðu íbúðamála í Múlalandi. Stjórn felur
framkvæmdastjóra að tala við Fastís um fyrirkomulag áframhaldandi leigu. Einnig að
ræða við félög sem nýta íbúðirnar
4. Ferðasjóður
Styrkir úr ferðasjóði íþróttafélaganna til aðildarfélaga HSV hafa aukist töluvert síðustu
tvö ár. Er það tilkomið fyrst og fremst vegna þess að auknu fé er veitt til sjóðsin og
settur var inn landsbyggðarstuðull. Einnig hefur stofnun Vestra góð áhrif en öflugt
deildarskiipt félag telur meira en mörg lítil félög.
Ása fer yfir hversu mikið munar um þetta aukna framlag fyrir íþróttafélögin. Stjórn
hefur áhuga á að vita hvernig styrknum er ráðstafað hjá félögunum og hvort hann
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verði til þessa að minnka kostnað til foreldra vegna keppnisferða. Framkvæmdastjóri
sendi út fyrirspurn til félaganna.
5. Önnur mál.
a. Landsmót UMFÍ. Framkvæmdastjóri mun hvetja félög og iðkendur innan HSV
að taka þátt í landsmótum UMFÍ, bæði stóra landsmótinu í júlí og
unglingalandsmóti í ágúst.
Fundi slitið 17.25

