21 mars 2017.
Fundur nr. 4 á árinu 2017, í aðalstjórnar Vestra, haldinn kl 17.00 í sal á efri hæðinni í Vestra húsinu.
Mættir eru; Hjalti Karlsson, Guðfinna Hreiðarsdóttir, Gísli Jón Hjaltason, Sólrún Geirsdóttir og Sigurður
Jón Hreinsson.
Gengið til boðaðrar dagskrár:
1. Aðalfundur 2017.
Líkur eru á að bókhald deilda verði ekki tilbúið tímanlega, til að hægt sé að halda aðalfund þann
12 apríl.
Tilmælin til deilda eru áfram um að klára að halda sína aðalfundi fyrir 31 mars. Stefnt að því
að halda aðalfund Vestra 12 apríl, en gert er fastlega ráð fyrir því að sú dagsetning standist
ekki. Tekin verður staðan á því í næstu viku.
2. Aðalfundur Blakdeildar.
Blakdeild Vestra er fyrst deilda til að auglýsa aðalfund sinn fyrir síðasta starfsár. Fundurinn
verður haldinn fimmtudaginn 23 mars, kl 18:00 á efri hæðinni í íþróttahúsinu á Torfnesi. Gísli
Jón mun mæta á þann fund og verður fundarstjóri.
3. Vallarhús.
Formaður kynnti efni bréfs, sem væntanlega verður lagt fyrir næsta fund Íþrótta og
tómstundanefnd. Efnislega er í bréfinu farið fram á að gerður verði samning við Ísafjarðarbæ
um afnot og yfirráð yfir Vallarhúsinu.
4. Skipunarbréf nefnda.
Rætt um með hvaða hætti eigi að ganga formlega frá skipunum nefnda, ferðakostnaðarnefnd
og stuðningsmannavörunefnd. Þá þarf með einhverjum hætti að sjá til þess að bókanir og
ákvarðanir þeirra nefnda verði vistaðar og aðgengilegar í framtíðinni.
Önnur mál.
1. Posamál.
Rætt um hvort að félagið ætti að eiga posa og lána út til deilda. Rætt í framhaldi af fyrirspurn
blakdeildar. Nú hafa karfan og fótboltinn átt eða verið með posa á sínu nafni og væntanlega
er minna flækjustig með því að halda slíku fyrirkomulagi. Deildirnar hafa verið með posana í
láni, sem styrk frá greiðslukostafyrirtækjunum.
2. Sunddeild Vestra.
Rætt um samstarf sunddeildar Vestra við sunddeild UMFB. Frést hefur að sundiðkendur í
Vestra hafi verið að mæta á æfingar í Bolungavík, enda sunddeild Vestra ílla starfhæft sem
stendur. Tryggja þarf með einhverjum hætti að iðkendur úr Vestra geti áfram verið félagsmenn
í Vestra og keppt undir þess merkjum. Stefnt að fundi með Bolvíkingum á næstunni, Gísli Jón
ætlar að leiða það samtal.
3. Ársþing HSV.
Stjórnarmönnum falið að varpa fram hugleiðingum fyrir komandi ársþing HSV.
Fundi slitið kl 18:10.
Fundargerð ritaði Siggi Hreins

