Stjórnarfundir

2. stjórnarfundur HSV starfsárið 2018-2019.
Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsinu, fimmtudaginn 23. ágúst 2018
kl. 16.30.
Mættir eru Ásgerður Þorleifsdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Ingi Björn Guðnason, Baldur
Jónasson og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. Forföll boðuðu Karl
Ásgeirsson, Karlotta Dúfa Markan, Elísa Stefánsdóttir og Heimir Gestur Hansson.
Dagskrá:
1. Starf íþróttaskóla HSV starfsárið 2018-2019
Farið yfir starf íþróttaskólans á komandi starfsári. Stærsta málið er að ekki er komin
sundþjálfari fyrir sundhluta skólans. Leitað er allra leiða til að manna stöðuna svo
hægt verði að bjóða upp á sundæfingar einu sinni í viku fyrir hvern hóp. Stundatafla
skólans hefur breyst aðeins vegna breytinga á frístund Grunnskólans. Hádegistímarnir
eru styttri. Tormod Skerve Vatten verðu aðstoðarþjálfari í vetur í þeim tímum sem
þess þarf. Á Suðureyri og Flateyri er miðað við að einu sinni í viku verða námskeið þar
sem mismunandi íþróttagreinar verða kenndar í 4 vikur í senn og á móti komi tímar
1x í viku frá Gretti og Stefni. Á Þingeyri er stefnt að starfi með sama hætti og í fyrra í
samstarfði við Höfrung.
2. Uppbyggingasamningar fyrir árið 2019
Fyrirliggjandi umsóknir frá Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar, SFÍ og GÍ eru samþykktar
af stjórn HSV. Jafnframt óskar stjórn HSV eftir viðræðum við Ísafjarðarbæ um verklag
við umsóknarferli uppbyggingasamninga.
3. Þarfagreining vegna knattspyrnuhúss
Lögð var fram til kynningar þarfagreining unnin af Knattspyrnudeild Vestra. Stjórn
HSV gerir ekki athugasemdir við greininguna.
4. Fyrirmyndarhérað
Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu HSV í því ferli.
5. Íbúðamál aðildarfélaga
HSV er með 8 íbúðir frá Ísafjarðarbæ, 5 sem styrk, 2 að hálfu sem styrk og 1 sem
greidd er af full leiga. 1. október fer væntanlega önnur af hálfum styrk í fulla leigu.
6. Sakavottorð þjálfara
Samkvæmt Æskulýðslögum er óheimilt að ráða einstaklinga til starfa sem hafa hlotið
refsidóma vegna ofbeldisbrota, ávana- og fíkniefna- eða kynferðisbrota. Íþróttaskóli
HSV gerir kröfu um að aflað sé upplýsinga úr sakaskrá allra þjálfara skólans. Einnig
hvetur stjórn HSV öll aðildarfélög sín til að fá samþykkir þjálfara til að hægt verði að
sækja upplýsingar í sakaskrá. HSV hefur sent aðildarfélögum eyðublað og upplýsingar
um það ferli.
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7. Stundatöflugerð/húsafriðunarnefnd
Framkvæmdasstjóri fer yfir stöðu stundatöflugerðar.
8. Önnur mál
a. Ný persónuverndarlög. Umræður um með hvaða hætti HSV og aðildarfélögin
þurfi að breyta starfsháttum vegna nýrra persónuverndarlaga.
Framkvæmdasjóri hefur óskað eftir upplýsingum frá ÍSÍ og UMFÍ
b. Afreksform HSV. Styrktaræfingar fyrir 12 ára og eldri verða áfram í boði tvisvar
sinnum í viku í samstarfi við sjúkraþjálfun Vestfjarða.
Fundi slitið kl. 18.20

