14 feb 2017.
Fundur nr. 3 á árinu 2017, í aðalstjórnar Vestra, kl 16.30 í Háskólasetrinu.
Mættir eru; Hjalti Karlsson, Guðfinna Hreiðarsdóttir, Gísli Jón Hjaltason, Guðni Guðnason, Sólrún
Geirsdóttir og Sigurður Jón Hreinsson.
Gengið til dagskrár:
1. Aðalfundur 2017.
Huga þarf að dagsetningu fyrir væntanlegann aðalfund Vestra. Fundurinn þarf að vera fyrir lok
mars. Stjórnarmenn beðnir að athuga með fimmtudaginn 30 mars, hvort að þeir séu lausir
þann dag
2. Fundur með bæjarráði um Torfnes.
Formaður fór í stuttu máli yfir fund með bæjarráði 30 janúar sl. Niðurstaða þess fundar var á
þá lund, að vilji væri til þess að reist yrði knattspyrnuhús og að það mál verði sett inn í
skipulagsnefnd.
Funda þarf með knattspyrnufólki til þess að sjá fyrir sér hvaða tímalína gæti verið nothæf. Engu
að síður þarf að starta skipulagsmálum og staðsetja húsið áður en hægt er að sjá fyrir sér
einhverja framvindu og hvernig nýta má svæðið sem best á meðan á framkvæmdum stendur
sem og eftir að þeim líkur. Stefnt að fundi með knattspyrnudeildinni annað kvöld, 15 feb.
3. Stuðningsmannavörur
Haft hefur verið samband við Jenný Hólmsteinsdóttir, Birnu Lárusdóttir og Aníta Ólafsdóttir
um að kanna hvaða vörur væri hægt að starta með sem stuðningsmannavörur til tekjuöflunar
fyrir Vestra. Ljúka þarf málinu með formlegum hætti og spurning um að samið verði
skipunarbréf fyrir þær sem nefnd.
4. Ferðanefnd.
Haft var samband við Hafþór Halldórsson og Daníel Jakobsson til að kanna ferðatíðni og
ferðakostnað vegna keppnisferða hjá félaginu. Stilla þarf upp í exel og kanna hvaða
sparnaðarmöguleikar eru í stöðunni. Guðni ætlar að vera í sambandi við þá pilta og koma með
tölur úr körfunni og blakinu. Hjalti ætlar að leita eftir tölum frá fótboltanum.
5. Vallarhúsmál.
Formaður er búinn að vera í sambandi við Margréti Halldórs til að klára samning um notkun og
yfirráð á Vallarhúsinu. Vonir standa til að gerður verði samningur um að félagið fái umráð yfir
húsinu.
6. Sundmál.
Margrét Halldórsdóttir hefur verið í sambandi vegna æfingatíma í Sundhöllinni. Þeir tímar eru
mjög ílla nýttir og vilji er til að opna laugina meira fyrir almenningstíma. Talað var um á
aðalfundi sunddeildar, að reyna að koma á samstarfi með bolvíkingum. Ekkert hefur enn orðið
af því og reyndar vandséð að einhvað myndi breitast á stuttum tíma varðandi nýtingu tíma í
Sundhöllinni.
En kanna þarf vel hvaða æfingartímar eru notaðir og vinna með bæjaryfirvöldum í að aðlaga
þetta eins og hægt er að skynsamlegri niðurstöðu.
7. Fyrsti bikarmeistaratitill Vestra.
Stjórn Vestra lýsir yfir sérstakri ánægju með nýunninn bikarmeistaratitil í körfuknattleik pilta 9
flokk, Maltbikarinn. Titillinn er til marks um gróskumikið unglingastarf, metnaðarfulla þjálfun
og ber iðkendum og aðstandendum deildarinnar einstaklega gott vitni.

8. Tómstundarúta milli Ísafjarðar og Bolungavíkur.
Stjórn Vestra lýsir yfir sérstakri ánægju með að hafnar séu rútuferðir í tengslum við íþróttir og
tómstundastarf, á milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar. Með þessum rútuferðum má þykja einsýnt
að nýting á íþróttamannvirkjum í sveitarfélögunum mun batna og fyrir félagsmenn Vestra, sem
er með starfsemi í báðum sveitarfélögunum, eru áætlanaferðir til mikilla bóta og til hagræðis
fyrir iðkendur sem og þjálfara.
9. Bikarskápur á Torfnesi.
Koma þarf upp skápi undir verðlaunagripi í íþróttahúsinu á Torfnesi. Jafnframt er alveg ljóst
að félagið þarf að taka sig á og vera sýnilegra með fána félagsins á heimavelli sínum í
íþróttahúsinu á Torfnesi.
Fundi slitið kl 17:30.
Fundargerð ritaði Siggi Hreins

