Stjórnarfundir

4. stjórnarfundur HSV starfsárið 2018-2019. Haldinn á skrifstofu HSV í
Vestrahúsinu, miðvikudaginn 7. nóvember 2018 kl. 16.30
Mættir eru Ásgerður Þorleifsdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Karl Ásgeirsson, Baldur Ingi
Jónasson, Ingi Björn Guðnason, Heimir Hansson og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði
fundargerð. Elísa Stefánsdóttir boðaði forföll.
Dagskrá:
1. Umsóknir um starf yfirþjálfara íþróttaskóla HSV
Formaður HSV kynnir niðurstöður umsóknarferils um stöðu yfirþjálfara íþróttaskóla
HSV. Ákveðið að boða einn umsækjanda í viðtal í lok næstu viku.
2. Mál í samráðsgátt stjórnvalda.
 Íþróttastefna Mennta- og menningarmálaráðuneytis.
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1176
 Drög að frumvarpi til laga um samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs.
https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=1171
Framkvæmdastjóri kynnir tvö mál sem snerta íþróttastarf og legið hafa í samráðsgátt
stjórnvalda. Annarsvegar ný íþróttastefna Mennta- og menningarmálaráðuneytis og
hinsvegar drög að frumvarpi um samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulýðsstarfs. HSV
sendi inn umsögn um það frumvarp:
Héraðssamband Vestfirðinga hefur kynnt sér drög að frumvarpi til laga um
samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og styður það af heilum hug.
Starfsemi aðildarfélaga HSV byggir að öllu leyti á framlagi sjáfboðaliða í
umhverfi þar sem gerðar eru miklar kröfur um faglegt starf og vinnubrögð.
Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsmála gæti létt undir með
sjálfboðaliðum í íþróttastarfi sem oft þurfa að takast á við erfið verkefni sem
þeir hafa ekki reynslu eða þjálfun til að sinna. Í litlum samfélögum er
sérstaklega erfitt að fást við viðkvæm og persónuleg mál vegna nándar og
tengsla stjórnarmanna íþróttafélaga og þeirra einstaklinga sem málin varða
og því nauðsynlegt að geta leitað til utanaðkomandi aðila um aðstoð og
úrlausn. Að auki er stuðningur til félaga við að setja sér viðbragsáætlanir og
verkferla vís leið til að samræma viðbrögð á landsvísu og tryggja að lítil félög
geti tekist á við þessi erfiðu mál á faglegan hátt.
3. Endurskoðun íþrótta- og tómstundastefnu Ísafjarðarbæjar
Sagt frá íbúafundi um endurskoðun stefnunnar og hvernig íþrótta- og
tómstundanefnd mun vinna með niðurstöður fundarins til að klára endurskoðun
stefnunnar.
4. Sambandsráðsfundur UMFÍ í október – Farið yfir niðurstöður og helstu mál
fundarins.
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5. Formannafundur ÍSÍ 17. nóvember
ÍSÍ heldur fund með formönnum íþróttahéraða og sérsambanda ásamt
framkvæmdastjórum þann 17. nóvember. Helstu mál fyrir utan hefðbundin
aðalfundarstörf eru:
a. Ný persónuverndarlög
b. #églíka
c. Starfsemi íþróttafélaga
Formaður og framkvæmdastjóri HSV fara á fundinn
6. Framtíðarskipulag útivistarsvæðis í Skutulsfirði. Kynnt vinna sem er að fara í gang hjá
Ísafjarðarbæ um framtíðarskipulag útivistarsvæðis í Skutulsfirði.
7. Önnur mál
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