23 sept 2016.
Fundur nr. 11 í aðalstjórnar Vestra, kl 17.00 í Háskólasetrinu.
Mættir eru; Hjalti Karlsson, Guðfinna Hreiðarsdóttir, Sólrún Geirsdóttir og Guðni Guðnason. Sigurður
Jón Hreinsson mætti þegar leið á fundinn.
Gengið til dagskrár:
1. Búningamál.
Leitað var álits deilda um þá utanyfirbúninga sem fjallað
var um á síðasta fundi. Taka skal fram að formaðurinn
hafði samband við fleiri framleiðendur/umboð vegna
verkefnisins, en áhugi þeirra á því og/eða áhugi formanns
á þeirra hugmyndum voru litlar.
Komment komu frá einhverjum deildum og að teknu tilliti
til þeirra telur stjórn Vestra að óhætt sé að mæla með
umræddum búningi frá Jako, sem sést hér til hliðar.
2. Auglýsingar á utanyfirbúninga og styrktarsamningur.
Viðræður hafa verið við Arnarlax um að verða
aðalstyrktarðili félagsins. Ágætar líkur eru á að samningar náist og gerir formaður sér vonir um
að upphæð samningsins verði einhvað sem um munar fyrir félagið. Nefndi hann að 1 milljón á
ári væri lág upphæð fyrir samning af þessu tagi. Væntanlega yrði þá um að ræða eina stóra
auglýsingu aftan á æfingagalla.
3. Tippleikur.
Áhugasamur einstaklingur er tilbúinn til að taka að sér umsjón tippleiks, Íslenskra Getrauna.
Rætt hefur verið við HSV í ljósi þess að að HSV hélt lengi vel utan um samskonar leik. HSV gerir
ekki athugasemd við að Vestri taki yfir verkefnið og verður því haldið áfram að koma því á
koppinn.
4. Formannafundur deilda.
Á mánudaginn næsta, 26 september fundar aðalstjórn með formönnum deilda. Á dagskrá eru
Búningamál (utanyfir). Auglýsingar aðalstjórnar og styrktarsamningar, ræða þarf ma. með
hvaða hætti skipting tekna verður af styrktarsamningum. Kynnt verða áform um tippleikinn.
Vallarhúsið er á dagskrá. Þá verður ný heimasíða Vestra opnuð formlega og rætt hvernig
ritstjórn deilda á sínum svæðum á síðunni verður háttað.
5. Heimasíða félagsins.
Smíði nýrrar heimasíðu félagsins er lokið og verður væntanlega opnuð fomlega á mánudaginn
næsta, 26 sept. 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.
Send verður tilkynning á fjölmiðla um opnun síðunnar.
Hver deild þarf að skipa 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. Fara þarf yfir þetta á deildarfundi á næstkomandi mánudag.
6. Ýmis önnur mál.

Aðeins varðandi merkið. Það er til í útfærslu með hring utanum og án hans. Gert er ráð fyrir
að merki án hrings verði aðallega notað. Hinsvegar gæti merkið með hring utanum verið
aðgengilegt á síðu félagsins til prentunar þegar slíkt logo hentar betur, eða í vörslu
stjórnarmanna og fáanlegt ef eftir því verði leitað.
Söluvörur og kynningarefni. Setja þarf reglur um það með hvaða hætti deildum verði heimilað
að selja vörur með merki félagsins, til að koma í veg fyrir áreksta milli deilda.
Lítillega rætt um hvenær fyrsti aðalfundur félagsins verði. Samkvæmt lögum félagsins þarf
hann að vera í síðasta lagi 31 mars. Nauðsynlegt er að því að allar deildir verði búnar að ljúka
sinni pappírsvinnu vegna sameiningarinnar og formlega orðnir hluti af félaginu.
Knattspyrnudeild á ma. eftir að klára reglugerðina til að getað haldið áfram með
nafnabreitinguna og sunddeildin á eftir að klára alla pappírsvinnu vegna þessa. Aðalstjórn þarf
að vera tilbúin til að leggja síðastnefndu tveimur deildarstjórnum hjálparhönd til að klára
pappírsvinnuna og það formlega ferli sem þarf að vera í lagi vegna breitingar á skráningu hjá
Þjóðskrá.
Borið var undir stjórnarmenn sá áhugi blakdeildar að gera styrktarsamning við Orkuna, sem
fælist í því að félagsmenn fái svokallaða Orkulykla, sem merktir verða Vestra. Blakdeildin mun
svo fá styrk frá Orkunni í samræmi við notkun félagsmanna á lyklunum. Stjórnarmenn gera
ekki athugasemd við slíka notkun á merki félagsins, enda er ekki um að ræða hefðbundinn
söluvarning.
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 18:45
Fundargerð ritaði Siggi Hreins

