Stjórnarfundir

3. stjórnarfundur HSV starfsárið 2018-2019.
Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsinu,
miðvikudaginn 3. október 2018 kl. 16.30.
Mættir eru Ásgerður Þorleifsdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Ingi Björn Guðnason, Baldur
Jónasson, Karl Ásgeirsson, Elísa Stefánsdóttir Heimir Gestur Hansson og Sigríður Lára
Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. Forföll boðaði Karlotta Dúfa Markan,

Dagskrá:
1. Sambandsráðsfundur UMFÍ 20. október
UMFÍ heldur sambandsráðsfund sinn á Ísafirði 20. október. Sambandsráð UMFÍ er skipað
formönnum sambandsaðila UMFÍ eða varamönnum þeirra, ásamt stjórn UMFÍ eða
varamönnum hennar. Einungis eitt atkvæði er á hvern sambandsaðila en undanfarin ár hafa
sumir sambandsaðilar mætt með fleiri einstaklinga á fundinn og er það velkomið. Fulltrúar
HSV á fundinum verða Ingi Björn Guðnason, Baldur Jónasson og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir
Framkvæmdastjóra er falið að skoða að útbúa kynningu á HSV í einhverju formi fyrir
fundarmenn.
2. Félagsgjald SKÍ vegna íþróttaskóla HSV
Skíðasambandið rukkar nú 3600 kr. félagsgjald á alla iðkendur. Það er kostnaður upp á um
200.000 fyrir Skíðafélag Ísfirðinga vegna barna í íþróttaskóla HSV sem hafa verið skráð sem
iðkendur SFÍ. SFÍ fær engin iðkendagjöld vegna þessara barna. Við þurfum að finna leið til að
krakkarnir séu skráðir iðkendur hjá HSV án þess að SFÍ þurfi að bera þennan kostnað.
Framkvæmdastjóra falið að ræða við skíðasambandið í samráði við SFÍ.
3. Atvinnuþátttaka ungs afreksfólks í Ísafjarðarbæ, erindi frá Birnu Lárusdóttur
Tekið fyrir bréf frá Birnu Lárusdóttir þar sem hún óskar eftir að HSV fari í viðræður við
Ísafjarðarbæ um að auðvelda ungmennum, sem skara fram úr í íþróttum, tómstundum eða
listum, sumarvinnu meðfram ástundun sinni. Með erindinu fylgja reglur Borgarbyggðar þar
að lútandi. https://borgarbyggd.is/wp-content/uploads/2018/05/ReglurVinnusk%C3%B3lans-vegna-efnilegra-ungmenna.pdf
Stjórn þakkar Birnu fyrir erindið og felur framkvæmdastjóra að ræða málið við Ísafjarðarbæ.
4. Fræðsla um næringu fyrir iðkendur aðildarfélaga HSV
Borist hefur beiðni til HSV um að sambandið komi með einhverjum hætti að því að halda
fyrirlestra inni í hópunum í 7.-10. bekk um næringu og hollt mataræði.
Stjórn er hlynnt verkefninu og felur framkvæmdastjóra að ræða við aðildarfélögin, meta
þörfina og gera kostnaðaráætlun. Í framhaldinu verði skoðað að setja næringarfræðslu undir
hatt Afreksforms HSV líkt og styrktaræfingar og hugræna þjálfun.
5. Skemmtisólarhringur ungmennaráðs UMFÍ
Ungmennaráð UMFÍ býður ungmennum 16 ára og eldri á spennandi viðburð 12. október.
Ferðastyrkur verður greiddur af ungmennaráðinu, ekki er ljóst að svo stöddu hve hár sá
styrkur getur orðið.

Stjórnarfundir
Framkvæmdastjóri sendir póst til félaga og biður þau um að senda til HSV tilnefningar um
þátttakendur. Berist margar tilnefningar mun stjórn hsv draga úr innsendum tillögum.
6. Umsókn um unglingalandsmót UMFÍ
Héraðsþing samþykkti að HSV myndi sækja um að halda unglingalandsmót 2021. Nú hefur
UMFÍ auglýst eftir umsóknum. Umsóknarfrestur til 10. desember,
HSV mun sækja um að halda unglingalandsmót árið 2021 og 2022 til vara. Framkvæmdastjóra
er falið að vinna umsókn.
7. Dagur sjálfboðaliðans 5. des
Árlega er 5. desember helgaður sjálfboðaliðum um heim allan. Íþróttahreyfingin hér á
svæðinu er rík af sjálfboðaliðum sem bera uppi starf hreyfingarinnar og sinna mikilvægum
verkefnum öllum stundum til að íþróttalífið megi blómstra og dafna í landinu. Stjórn HSV
veltir fyrir sér hvernig megi á þessum degi minna á það mikla og gjöfula starf sjálfboðaliðar
inna af hendi. Stefnt er að því að vekja athygli á þessum degi hér á svæðinu meðeinhverju
móti.
8. Persónuverndarlöggjöf. Til kynningar
Síðustu daga hafa borist upplýsingar um hvernig ný persónuverndarlöggjöf snertir starf
íþróttahreyfingarinnar. Frekari kynning verður á sambandsráðsfundi UMFÍ í október og
formannafundi ÍSÍ í nóvember.
9. Frístundarúta. -Til kynningar
Nokkur óánægja hefur komið fram í Holtahverfi vegna þess að frístundarútan fer ekki
inneftir. Verið er að leita leiða til að leysa það vandamál. Einnig verður skoðað hvernig
auðvelda má aðgengi barna og ungmenna á minni stöðunum á íþróttaæfingar á Ísafirði og
Bolungarvík.
10. Umsókn í fræðslu og verkefnasjóð UMFÍ – Til kynningar
Send var umsókn frá HSV um styrk til að bæta hugrænni þjálfun inn í afreksform HSV.
11. Viðvera framkvæmdastjóra. - Til kynningar
Framkvæmdastjóri hefur breytt vinnu tíma sínum og verður við alla mánudaga, miðvikudaga
og föstudaga og frá hádegi á fimmtudögum.
12. Önnur mál
a. tryggingar: Hildur spyr út í tryggingamál iðkenda. Ákveðið að kynna iðkendatryggingu HSV
fyrir formannafundi og fá umræður þar.
b. formaður tilkynnir stjórn að yfirþjálfari íþróttaskóla HSV, Salome Elín Ingólfsdóttir hefur
sagt starfi sínu lausu frá áramótum. Ákveðið að auglýsa starfið hið fyrsta. Baldur tekur að sér
að útbúa auglýsingu.
d. fundartími. Ákveðið stjórnarfundir HSV verði í vetur fyrsta miðvikudag hvers mánaðar.
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