29 mars 2017.
Fundur nr. 6. á árinu 2017, í aðalstjórnar Vestra, haldinn kl 17.00 í sal á efri hæðinni í Vestra húsinu.
Mættir eru; Hjalti Karlsson, Gísli Jón Hjaltason, Guðni Guðnason Guðfinna Heiðarsdóttir og Sigurður
Jón Hreinsson.
Gestir á fundinum; Birna Lárusdóttir og Jenný Hólmsteinsdóttir
Gengið til boðaðrar dagskrár:
1. Stuðningsmannavörur.
Rætt við þær Birnu og Jenný um stuðningsmannavörur, hvernig vörurnar flokkast eftir notagildi
eða kynningu td. og hvaða vörur ættu að vera til á staðnum. Sem dæmi um það sem gæti verið
til í söluskáp félagsins eru; handklæði, brúsar, bolir, sundpokar, pennar, könnur,
ferðakaffibollar, lyklakippur.
Stefnt að því að einhverjar vörur verði komnar í sölu fyrir sumarið, til sölu á fótboltaleikjum.
Miða við fjóra vöruflokka eða svo. Ekki verra ef einhvað verði komið í sölu þegar
körfuboltabúðirnar verða haldnar í lok maí, amk. handklæði. Hjalti ætlar að vera í sambandi
við Jóa í Jakó, spyrja út í boli og brúsana. Birna og Jenný ætla að kanna með handklæðin.
2. Formannafundur HSV.
Hjalti fór yfir það sem fram fór á síðasta formannafundi HSV.
 Felix.
Haldið verður námskeið í nokun Felix, miðlægt iðkendakerfi, á næstu dögum. Mikilvægt
að forsvarsmenn deilda komi á þau námskeið og helst fleiri frá hverri deild. Kannað verður
í framhaldinu af því, hvernig skráning í hverja íþrótt er og hversu áræðanlegar upplýsingar
úr kerfinu eru.


Verkefnasamningar HSV.
Einhverjar breitingar verða á verkefnum hverra deilda, á komandi starfsári. Td er verkefni
sem sundið hefur verið með undanfarin ár, að færast yfir á blakið. Verkefnaúthlutun
verður þó ekki kláruð fyrr en Felix er kominn í gott form varðandi iðkendatölur.



Hreifivika UMFÍ.
Hreifivika UMFÍ verður haldin 29 maí til 4 júní nk. Almenningur er hvattur til að taka þátt í
hverskonar hreifingu, til heilsueflingar.



Uppbyggingarsamningar
Rætt var um formið á þeim og hvort ekki þurfi að festa dagsetningu fyrir umsóknir.



Ársþing HSV.
Ársþing HSV verður haldið 23 maí nk. Á síðasta stjórnarfundi Vestra voru stjórnarmenn
hvattir til að huga að atriðum sem kunna að eiga erindi á ársþingið.

3. Aðalfundur 2017.
Ljóst er að ekki mun ganga að halda aðalfund Vestra þann 12 apríl.
Blakdeildin er eina deildin sem er búin að halda aðalfund og hafðist það þó með þeim
annmarka að reikningar deildarinnar voru ekki yfirfarnir að skoðunarmönnum fyrir fundinn.
Mikilvægt að aðrar deildir klári sín mál sem fyrst. Væntanlega næst ekki að halda aðalfund
Vestra fyrr en um eða eftir mánaðarmótin apríl-maí.
4. Vallarhús.

Á fundi íþrótta og tómstundanefnd þann 29 mars 2017, var tekið fyrir bréf frá félaginu, þar
sem óskað var eftir að gerður yrði samning við Ísafjarðarbæ um afnot og yfirráð yfir
Vallarhúsinu. Bókun nefndarinnar vegna málsins er svohljóðandi: „Nefndin tekur jákvætt í
erindið og felur starfsmanni að gera drög að samkomulagi við Vestra um afnot af húsinu.“
5. Fyrsti deildarmeistaratitill Vestra.
Stjórn Vestra lýsir yfir sérstakri ánægju með nýunninn deildarmeistaratitil í meistaraflokki karla
í blaki, 1 deild. Titillinn er til marks um gróskumikið unglingastarf, metnaðarfulla þjálfun og ber
iðkendum og aðstandendum deildarinnar einstaklega gott vitni.

Fundi slitið kl 18:30.
Fundargerð ritaði Siggi Hreins

