Aðalfundur íþróttafélagsins Vestra haldinn mánudaginn 7. maí 2018 kl. 20.00
í Vallarhúsinu á Torfnesi, Ísafirði.
Á dagskrá fundarins eru hefðbundin aðalfundarstörf skv lögum félagins.
1. Fundarsetning, kosning fundarstjóra og fundarritara.
Hjalti Karlsson, formaður Vestra, setti fundinn og lagði til að Sólrún Geirsdóttir yrði
kjörinn fundarstjórinn. Samþykkt með lófaklappi.
Sólrún tók við fundarstjórn og gerði tillögu um að Guðfinna Hreiðarsdóttir yrði
kjörinn fundarritari. Samþykkt með lófaklappi.
Því næst bar Sólrún upp eftirfarandi bókun um lögmæti boðunar fundarins: “Borin er
upp bókun til samþykktar í upphafi aðalfundar Vestra 7. maí 2018. Í 6. grein laga
Vestra er kveðið á um að í fundarboði skuli tilgreint hvenær frestur til að skila inn
framboði til formanns rennur út. Það var ekki gert og harmar aðalstjórn mistökin.
Fundurinn hins vegar samþykkir frávikið og dæmir fundinn löglega boðaðan.”
2. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram.
Hjalti Karlsson lagði fram fundargerð síðast aðalfundar sem er aðgengileg á
heimasíðu Vestra. Engar athugasemdir gerðar við fundargerðina.
3. Formaður félagsins gerir grein fyrir starfsemi aðalstjórnar á liðnu starfsári.
Inngangur
Öðru starfsári íþróttafélagsins Vestra er nú lokið. Ef notuð væri samlíking við kornabörn, ætti félagið
á árinu að hafa lært að ganga nokkuð styrkum fótum og eflaust sæist í nokkrar tennur. Samlíkingin
er kannski ekki svo vitlaus, því ný íþróttafélög þurfa að þroskast og læra nýja siði rétt eins og barnið.
Verkferlar þurfa að slípast, samskipti stjórna að taka á sig mynd og reglur og umgjörð félagsins að
birtast.
Á fyrsta aðalfundi aðalstjórnar Vestra, þann 22. maí 2017 voru eftirtaldir kosnir í aðalstjórn:
Til eins árs:
Tveggja ára:

Hjalti Karlsson, formaður
Guðfinna Hreiðarsdóttir
Sigurður Jón Hreinsson
Pétur Markan
Varam. eitt ár:
Jónas Gunnlaugsson
Jóna Lind Kristjánsdóttir
Fyrir voru í stjórn: Gísli Jón Hjaltason
Guðni Guðnason
Sólrún Geirsdóttir
Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar þann 9. júní skipti stjórn með sér verkum á sama hátt og fyrsta
starfsárið, þ.e. Guðfinna Hreiðarsdóttir varaformaður, Guðni Guðnason gjaldkeri og Sigurður Jón
Hreinsson ritari. Á öðru starfsári sínu kom aðalstjórn saman til fundar níu sinnum að aðalfundi
þessum meðtöldum. Fundað var eftir þörfum og aðstæðum en tölvusamskipti einnig nýtt til starfsins
en fjarvera formanns vegna vinnu hafði veruleg áhrif fjölda funda. Í þessari starfsskýrslu
aðalstjórnar verður einungis tæpt á nokkrum viðfangsefnum stjórnarinnar. Vísast að öðru leiti í
fundargerðir aðalstjórnar á heimasíðu félagsins og starfsskýrslur deilda.
Fjölnota knattspyrnuhús
Málefni fjölnota íþróttahúss eða knattspyrnuhúss hefur þokast undanfarið ár en nokkuð hægt þó.
Fulltrúar Vestra hafa ásamt fulltrúum annarra félaga setið þrjá fundi með bæjaryfirvöldum um
málið. Skipulagsmál á Torfnesi töfðust nokkuð vegna athugasemda sem fram komu en eru nú í höfn.
Aftur komu upp raddir um að betur færi á að slíkt hús væri við hlið íþróttahússins á Torfnesi. Eftir að
fulltrúar bæjarins höfðu ásamt fulltrúum félaganna aflað gagna um kosti og galla þeirrar lausnar var
komist að sameiginlegri niðurstöðu um að ódýrast og best væri að húsið yrði staðsett á gamla

gerfigrasvellinum. Það var einnig niðurstaðan í skýrslu Vestra frá júní 2016. Nú í apríl kom til fundar
sérfræðingur frá Verkís sem hefur mikla þekkingu og reynslu af hönnun slíkra húsa. Í framhaldi af
þeim fundi voru lögð fyrstu drög að kröfulýsingu nýs húss sem á eftir að vinna áfram áður en eiginleg
hönnun hússins hefst. Enn er von til að hafist verði handa á haustdögum 2018.
Vallarhús
Í desember síðastliðnum var skrifað undir samning við Ísafjarðarbæ um fullan afnotarétt Vestra af
efri hæð Vallarhúss á Torfnesi. Samkomulagið felur í sér að félagið hefur heimild, í samráði við
forstöðumann íþróttamannvirkja, til framkvæmda á hæðinni sem miða að því að gera húsið
notendavænna. Félagið sér um að halda hæðinni snyrtilegri og hreinni og ber að heimila öðrum
íþróttafélögum aðgang. Ísafjarðarbær sér til þess að á næstu tveimur árum verði komið fyrir
salernum á efri hæð hússins og greiðir rafmagn og hita af húsnæðinu. Skipuð hefur verið húsnefnd
sem í eru ásamt formanni aðalstjórnar; Jóhann K. Torfason, Ágúst Atlason og Guðmundur Einarsson.
Siðamál - #MeToo
Í byrjun árs logaði íslenskt samfélag þegar innlendar íþróttakonur sögðu frá kynbundnu ofbeldi og
áreitni í tengslum við íþróttaiðkun sína. Um líkt leyti var hafin vinna í aðalstjórn varðandi
jafnréttisstefnu og siðareglur félagsins. Þann 9. mars samþykkti aðalstjórn yfirlýsingu um málefnið
og birti á heimasíðu félagsins. Efni frá ÍSÍ um málefnið hefur einnig verið gert aðgengilegt á
heimasíðu félagsins. Menntamálaráðuneytið setti á laggirnar starfshóp sem skipuð er fulltrúum ÍSÍ
og UMFÍ hefur vinna verið í gangi sem aðalstjórn hefur fylgst með í gegnum HSV. Er þess að vænta
að á næstu vikum muni koma fram nýjar verklagsreglur og ferlar sem íþróttafélögin í landinu geta
nýtt þegar alvarleg tilvik koma upp í starfinu.
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur sent frá sér viljayfirlýsingu þess efnis að fjárveitingar til
íþróttafélaga og annarra félagasamtaka sem bjóða upp á frístundaiðkun fyrir börn og unglinga, verði
skilyrt því að félögin setji sér siðareglur og viðbragðsáætlanir og fræði þjálfara og umsjónarfólk um
ofbeldi, kynferðislega áreitni og kynferðisofbeldi. Félögin skulu tilgreina trúnaðarmann í
viðbragðsáætlun. Einnig skulu þeir sem Ísafjarðarbær styrkir hafa jafnréttisáætlun og skýra
aðgerðaráætlun sem unnið er eftir. Ísafjarðarbær hefur eftirlit með því að fyrrgreind atriði séu
uppfyllt. Þótt aðgerðaráætlun gegn ofbeldi hafi ekki legið fyrir, taldi stjórn félagsins brýnt að skipa
strax trúnaðarmann sem hefur það hlutverk að taka við tilkynningum um ofbeldisbrot og koma
slíkum málum í viðeigandi ferli. Hefur Birna Lárusdóttir, formaður barna- og unglingaráðs
körfuknattleiksdeildar Vestra, samþykkt að taka að sér þetta trúnaðarstarf og vill aðalstjórn þakka
henni það. Aðalstjórn hefur unnið uppkast að siðareglum og jafnréttisstefnu félagsins sem send
verður deildarstjórnum á næstunni til umfjöllunar.
Starf deilda:
Blak
Starf blakdeildar var með miklum blóma á árinu. Iðkendur í yngri flokkum aldrei verið fleiri og
meistaraflokkar stóðu sig með prýði á Íslandsmótinu í 1. Deild. Deildin eignaðist bikarmeistara,
þegar 4. flokkur drengja vann sinn leik á bikarúrslitahelgi Blaksambandsins, en 3. flokkur, sem spilaði
á sömu úrslitahelgi varð að játa sig sigraða. Meistaraflokkur kvenna endaði í 5. sæti í 1. deild en
karlaliðið endaði í 2. sæti.
Knattspyrna
Árangur meistaraflokks karla í knattspyrnu var undir væntingum. Þjálfaraskipti áttu sér stað um mitt
sumar en á haustmánuðum var Bjarni Jóhannsson ráðinn þjálfari liðsins. Starf yngri flokka var í
föstum skorðum og fjölgaði iðkendum lítillega frá fyrra ári. Þórður Gunnar Hafþórsson spilaði sína
fyrstu landsleiki en hann var fastamaður í liði meistaraflokks. Aðstöðuleysi er knattspyrnudeildarfólki
hugleikið og telur það farið að sjá mikinn mun á getu yngri flokka, sérstaklega snemmsumars, okkar
iðkenda og þeirra sem æfa orðið árið um kring í yfirbyggðum knattspyrnuhúsum.
Körfuknattleikur
Starf deildarinnar var afar kröftugt á árinu og árangur prýðilegur. Meistaraflokki karla gekk vel,
sérstaklega framan af tímabili, komust í undanúrslit og töpuðu naumlega þremur leikjum fyrir
Breiðablik. Almenn bjartsýni ríkir um framtíð deildarinnar og hillir í að á næstu tveimur árum verði
aftur hægt að tefla fram meistaraflokki kvenna hjá félaginu sem ber að fagna. Aldrei hafa fleiri

yngriflokkar komist í a-riðla og Vestri átti 10 leikmenn í æfingahópum yngri landsliða þetta vorið sem
er mikið fagnaðarefni.
Sund
Nær enginn starfsemi var hjá sunddeild félagsins á starfsárinu. Er það miður í ljósi sterkrar hefðar
sundíþróttarinnar í bænum. Lítilsháttar þreifingar voru um samstarf eða samvinnu við sunddeild í
Bolungarvík. Enginn alvöru hreyfing komst þó á það mál.

4. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins.
Guðni Guðnason gjaldkeri Vestra, lagði fram endurskoðaða ársreikninga 2017 og fór
yfir helstu lykiltölur í rekstri félagsins. Reikningarnir lágu frammi fyrir fundarmenn til
skoðunar. Endurskoðaðir reikningar aðalstjórnar voru tekjur upp á 840.000 kr. og tap
ársins 471.145 kr. Samanlögð velta allra deilda var um 100 m.kr. og samanlögð
afkoma um 3 m.kr.
Fundarstjóri opnaði á umræður
5. Ákvörðun félagsgjalds.
Á síðasta aðalfundi var ákveðið að árlegt félagsgjald yrði 2000. Ekki kom fram tillaga
um að breyta félagsgjaldinu þannig að það verður óbreytt.
6. Fjárhagsáætlun lögð fram til samþykktar.
Fundarstjóri gaf Guðna Guðnasyni gjaldkera orðið.
Fundarstjóri opnaði fyrir umræður um fjárhagsætlun en engar urðu.
7. Lagabreytingar.
Engar tillögur um lagabreytingar.
8. Kosningar.
Fundarstjóri gerði grein fyrir því að formaður hefði haft hug á að hætta en ekki hefði
fundist arftaki hans í starfi. Lagði fundarstjóri til að boðað yrði til auka aðalfundar í
sumar eða haust í því skyni að reyna að finna formann. Að svo stöddu gæfi Hjalti
Karlsson áfram kost á sér.
a) Kosinn formaður.
Tillaga um Hjalta Karlsson. Samþykkt með handauppréttingu.
b) Kosnir þrír stjórnarmenn til tveggja ára í senn.
Tillaga um Guðna Guðnason, Gísla Jón Halldórsson og Sólrúnu Geirsdóttur.
Samþykkt með handauppréttingu.
c) Kosnir tveir varamenn til eins árs í senn.
Tillaga um Jónas Gunnlaugsson og Jónu Lind Kristjánsdóttur. Samþykkt með
handauppréttingu.
d) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og einn til vara.
Tillaga um Ingimar Halldórsson, Ásdísi Birnu Pálsdóttur og Gísla Úlfarsson til vara.
Samþykkt með handauppréttingu.
e) Kosning fastra nefnda er aðalfundur ákveður. Engar tillögur um fastar nefndir
liggja fyrir fundinum.
9. Önnur mál.
Formaður ræddi um siðamál, umræðu og aðgerðir í kjölfar ME2 umræðunnar fyrr á
þessu ári. Stjórnin hefur verið að vinna í drögum að siðareglum, umræða sem á að

fara inn i deildir og svo til samþykktar á formannafundi. Fór yfir hvernig þessi mál eru
unnin hjá öðrum félögum og hvað félagið gæti nýtt sér úr þeirri vinnu. Heiðrún
Tryggvadóttir lýsti yfir ánægju sinni með að þessi vinna hafin og í sama streng tók
Guðný Stefanía Stefánsdóttir.
Engin önnur mál borin upp.
10. Fundarslit.
Fundarstjóri bar upp tillögu um að fundarstjóra og ritara yrði farlið að ganga frá
fundargerð sem síðan yrði birt á vefsíðu Vestra. Samþykkt samhljóða. Fundarstjóri
þakkaði fundarmönnum fyrir komuna og sleit fundinum kl. 20.45

