Stjórnarfundur Körfuknattleiksdeildar Vestra 15. febrúar 2018
Haldinn í íþróttahúsinu Torfnesi. Fundur settur kl. 19:10. Mætt: Ingólfur Þorleifsson, formaður, Birna
Lárusdóttir, formaður BUR, Sveinn Rúnar Júlíusson, gjaldkeri, Birgir Örn Birgisson og Ingi Björn
Guðnason sem jafnframt ritaði fundargerð.
1. Undirbúningur aðalfundar
Ekki ljóst hvenær mögulegt er að halda aðalfund en það veltur á því hvenær hægt er að ljúka
ársreikningi. Líklegt að það verði ekki fyrr en í fyrsta lagi í lok febrúar eða byrjun mars. Rætt
um mögulega skipan stjórn og skipulag starfsins næsta vetur. Einnig rætt um fyrirkomulag
fyrir stúlknaflokk og unglingaflokk í framtíðinni undir þessum lið.
2. Leikmannamál
Í síðasta heimaleik meiddist Nemanja Knezevic illa. Staðan á meiðslunum hefur verið
frummetin og líta þau betur út en ætla mátti í fyrstu. Nánari niðurstöður liggja vonandi fyrir
fljótlega. Sveini og Ingólfi falið að ræða praktísk mál með Nemanja til að leysa úr á meðan
hann er enn á sjúkralista.
3. Formannafundur KKÍ um breyttar reglur um erlenda leikmenn
Að öllum líkindum hefur KKd Vestra ekki tök á að senda fulltrúa á fundinn. Lagt til að stjórn
sendi erindi á fundinn þar sem afstöðu Kkd Vestra er lýst. Ingólfi falið að setja slíkt bréf upp.
4. Húsnæðismál
Fram er komin fyrirspurn frá framkvæmdastjóra HSV um hvenær ætla megi að íbúðir sem
Kkd Vestra hefur afnot af losni í vor. Inga Birni falið að vera áfram í sambandi við HSV vegna
íbúðamála. Rætt um íbúðamál í sumar og næsta vetur.
5. Leikir framundan og úrslitakeppni
Rætt um fyrirkomulag úrslitakeppninnar og möguleika á að ná upp góðri stemmningu og
fjölga áhorfendum. Rætt um skotleiki í hálfleik sem tveir samstarfsaðilar hafa lagt til. Ekkert
kynningarefni hefur borist frá bílaleigunni Hertz og lítið um svör á þeim bæ um flesta hluti.
Sveini falið að halda áfram að reyna að ná sambandi. Motus og Pacta eru einnig með
gjafabréf í sínum samningi og upplagt að það verði notað í úrslitakeppninni.
6. Fjármál
Sveinn fór yfir stöðuna. Farið yfir útistandandi reikninga og útgjöld sem eru framundan.
7. Önnur mál
a. Rætt um umgengni Gnúpverja um íþróttahúsið og gististað sinn á Ísafirði eftir leik um
síðustu helgi. Umgengnin var ekki til fyrirmyndar og sannarlega ekki í anda íþrótta.
Inga Birni falið að skrifa uppkast að bréfi til KKÍ vegna málsins.
b. Rætt um merkingu gólfs á íþróttahúsinu. Inga Birni falið að rita bréf og óska eftir leyfi
umsjónarmanns íþróttahússins fyrir merkingu.

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 20:30.

