Stjórnarfundur körfuknattleiksdeildar Vestra 7. desember 2016
Haldinn að Torfnesi 7. desember 2016. Fundur settur kl. 17:30. Mætt: Ingólfur Þorleifsson, formaður,
Birna Lárusdóttir, Birgir Örn Birgisson, Sveinn Rúnar Júlíusson, Magnús Heimisson, Guðmundur
Einarsson og Ingi Björn Guðnason sem jafnframt ritaði fundargerð. Yngvi Gunnlaugsson, yfirþjálfari
sat fundinn undir fyrsta og öðrum dagskrárlið.

1. Jólakarfa
Yngvi Gunnlaugsson, yfirþjálfari sat fundinn undir þessum lið og greindi frá stöðu mála. Óskað
hefur verið eftir því af umsjónarmanni íþróttamannvirkja að jólakarfann verði færð yfir á
Þorláksmessu vegna starfsmannahalds en hefð er fyrir því að halda þennan viðburð á
aðfangadagsmorgun. Kostir og gallar þessa ræddir. Ákveðið að Birna skrifi sviðstjóra skóla- og
tómstundasviðs bréf með óskum um að Kkd. Vestra verði gert kelift að halda jólakörfuna á
hefðbundnum tíma. Ingólfi falið að semja við jólasvein um að mæta á viðburðinn.
2. Dómaranámskeið
Yfirþjálfari greindi frá hugmyndum um að halda dómarafræðslu og dómaranámskeið fyrir
elstu iðkenndur yngri flokka. Ingi Björn ræddi einnig nauðsyn þess að hugað verði að þjálfun
tölfræðiskráningar. Yfirþjálfara falið að halda áfram að vinna að hugmyndum um
dómaranámskeið og fræðslu með það að markmiði að koma því tilframkvæmdar á
vormánuðum. Yngvi Gunnlaugsson vék af fundi eftir þennan lið.
3. Fjármál og styrkir
Greint frá nýendurnýjuðum samningi við Íslandsbanka. Ritara falið að skrifa frétt um málið á
vefsíðu. Farið yfir styrkjamál og hugað að næstu pappírssölu meistaraflokks.
4. Leikmannamál
Gjaldkera og formanni falið að útfæra samkomulag við Yima um ferðatilhögun hans yfir
jólafrí.
5. Önnur mál
a. Utanyfirgallar frá Jako fyrir meistaraflokk. Æfingatreyja pöntuð á meistaraflokk.
Treyjurnar verða afhentar þegar fulltrúar Jako koma vestur síðar í mánuðinum.
b. Rætt um síðasta heimaleik Vestra þar sem allur aðgangseyrir rann til Birkis Snæs
Þórissonar og fjölskyldu hans en faðir Birkis, Þórir Guðmundsson er fyrrum leikmaður
og fyrirliði KFÍ. Mikil ánægja meðal stjórnarmanna um hvernig til tókst. Gjaldkera
falið að millifæra upphæðina sem safnaðist á söfnunarreikning fjölskyldunnar og
ritara falið að skrifa frétt um málið á vefsíðu.
Fundi slitið kl. 18:37.

