28 ágúst 2016.
Fundur nr. 10 í aðalstjórnar Vestra, kl 17.30 í Háskólasetrinu.
Mættir eru; Hjalti Karlsson, Guðfinna Hreiðarsdóttir, Sigurður Jón Hreinsson, Gísli Jón Hjaltason, Sólrún
Geirsdóttir, Pétur Markan og Guðni Guðnason.
Gengið til dagskrár:
1. Heimasíða félagsins.
Smíði nýrrar heimasíðu félagsins er á lokametrunum og fer í loftið á næstu dögum. Áhugi er
fyrir því að fyrsta fréttin á síðunni verði af fundinum er Hjalti hitti Hermann Vestra
Guðmundsson fyrr í sumar og færði honum þakkir fyrir að eftirláta félaginu lénið Vestri.is.
2. Æfingatöflur vetrarins. Æfingatöflurnar fara að verða tilbúnar og er þegar komin inn hjá
körfuboltanum. Spurning um að þær verði tilbúnar þegar heimasíðan verður kynnt og fer í
loftið.
Óskað verði eftir að hver deild skipi ritstjóra sem verði ábyrgir fyrir nýju efni inn á síðu félagsins,
undir hverri deild. Best væri að ritstjórar hitti Stulla hjá Snerpu og farið verði þarf yfir með
hvaða hætti efni fer inn.
Senda á sturla@snerpa.is endanlega útgáfu á lögum félagsins.
3. Nafnabreitingar deilda hjá Þjóðskrá. Komin er í gegn
nafnabreiting á blakdeild og lítið vantar upp á fyrir
körfuknattleiksdeildina, vantar eina undirskrift.
Knattspyrnudeild á eftir að klára reglugerðina til að
getað haldið áfram með nafnabreitinguna. Sunddeildin
á eftir að klára alla pappírsvinnu vegna þessa.
4. Búningamál. Hjalti mun verða í sambandi við Jako á
næstunni og óska eftir að fá utanyfirbúninga og
keppnisbúninga í sömu línu til sýnis, sjá hér til hliðar.
Best væri er auglýsingar á utanyfirbúningum væru eins
hjá öllum deildum. Gísla Jón og Guðna falið að finna
styrktaraðila til að auglýsa á utanyfirbúning félagsins.
Markmiðið að aðalstjórn fái styrktaraðila upp á 4-500
þúsund á ári með slíkri auglýsingu.
5. Söluvörur og kynningarefni. Veitt var leyfi fyrir sölu á buffum í fyrr sumar, en það floppaði
vegna þess að í vikunni á undan voru gefnar húfur af yngriflokkum knattspyrnunnar. Þær húfur
voru reyndar ekki í réttum litum og almennt frekar ljótar (að mati ritara). Til stendur að það
komi nýjar húfur í réttum litum, en stjórnin telur mikilvægt að þær fyrri verði innkallaðar og að
iðkendur skipti þeim fyrir nýjar.
6. Stefnum að formannafundi á næstu vikum. Þarf að gerast áður en heimasíðan fer í loftið.
7. Ýmis önnur mál.
Rætt um mögulegann starfsmannamál og samvinnu með HSV og Ísafjarðarbæ varðandi það
mál.
Talað um lokanir á íþróttahúsum yfir sumartímann.

Rætt um bifreiðamál og möguleika eða nauðsyn þess að félagið komist yfir rútu sem notuð
væri í keppniferðum á vegum félagsins. Spurning með eignarhald og/eða rekstrarkostnað á
slíkum bílum. Ætlum að athuga með hvort að hægt sé að fá aðstoð hjá Óðni Gestsyni til að
skoða rekstrarhliðina á slíku máli, en hann hefur áður skoðað það fyrir KFÍ.
Lítllega rætt um þá peninga sem eru á leiðinni frá KSÍ til knattspyrnudeildar Vestra, hvernig
þeim verið varið og hvort að aðalstjórn eigi yfirleitt að hafa einhverja skoðun á málinu.
Rætt um skýrslu knattspyrnudeildar um yfirbyggt knattspyrnuhús og hvernig henni verður fylgt
eftir. Formaður og einn af skýrsluhöfundum munu væntanlega skrifa grein til að halda málinu
í umræðunni.
Þá var einnig talað um áætlunarferðir milli staða vegna æfinga.
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 17:
Fundargerð ritaði Siggi Hreins

