13. febrúar 2019
Fundur nr. 1 á árinu 2019 í aðalstjórn Vestra, haldinn kl. 17:00 í sal á efri hæðinni í húsi
Þróunarseturs við Suðurgötu.
Mætt eru: Hjalti Karlsson, Guðni Guðnason, Sólrún Geirsdóttir, Sigurður Hreinsson, Gísli Jón
Hjaltason, Jóna Lind Kristjánsdóttir og Guðfinna Hreiðarsdóttir.
Gengið til dagskrár:
1. Fyrirspurn frá körfuknattleiksdeild Vestra. Borið hefur á því að sum sætin í stúkunni í
íþróttahúsinu á Torfnesi séu orðin skökk og vont að sitja í þeim. Málið snýr að viðhaldi á
búnaði hússins og málinu vísað áfram til HSV til að taka upp á fundi með viðkomandi
sviðstjórum hjá Ísafjarðarbæ.
2. Anddyri íþróttahússins á Torfnesi. Ekki hefur gengið að fá það í gegn að aðstaða sé gerð í
anddyri íþróttahússins fyrir krakka og unglinga. Mörg ungmenni eyða töluverðum biðtíma
á undan og eftir æfingar í húsinu og því nauðsynlegt að þokkaleg aðstaða sé til staðar fyrir
þau. Heppilegast væri að vera með myndir eða uppkast af sambærilegri aðstöðu af öðrum
stöðum á landinu til að sýna fulltrúum bæjarins hvað kæmi til greina að mati félagsins.
3. Vallarhús. Formaður lagði fram teikningar að hönnun á innra skipulagi efri hæðar á
Vallarhúsinu. Jafnframt lögð fram kostnaðaráætlun á þeim framkvæmdum og innkaupum
því tengt. Stefnt að því að halda fund í húsnefndinni á næstu dögum og ákveða framhaldið.
Ljóst er að kostnaðurinn er allnokkrar milljónir og því þarf að finna leið til að skipta verkinu
niður í viðráðanlegri búta, ásamt því að finna fjármagn í verkið.
4. Bókhald aðalstjórnar Vestra. Gjaldkeri lagði fram til yfirlestrar endurskoðaða reikninga
aðalstjórnar til yfirlestarar, fyrir árið 2018. Urðu umræður um upphæð á árlegu
félagsgjaldi félaga, var þar ákveðið að endurskoða upphæðina og að hún yrði 2.000.kr á
ári. Gjaldkera falið að láta stofna valkröfur fyrir árgjaldinu á heimabanka, í samræmi við
félagatal.
5. Siðareglur Vestra og viðbrögð við ofbeldi innan íþróttahreifingarinnar. Stuttar umræður
fóru fram um stöðuna á þeirri vinnu, sem hafin var síðasta haust. Nauðsynlegt að á
aðalfundi verði hægt að leggja fram og kynna viðbragðáætlun sem og siðareglur, og fá
afstöðu félagsmanna til tillagnanna.
6. Aðalfundur Vestra. Stefnt að því að halda aðalfund Vestra miðvikudaginn 3 apríl nk. kl
20.00. Deildum verður gert viðvart um þessa ætlan, svo þær geti hagað sínum málun í
samræmi við það, klárað sína ársreikninga og aðalfundi deilda.
7. Ný deild Vestra – Hjóladeild. Á síðasta stjórnarfundi var samþykkt umsókn um heimild til
að stofna nýja deild í félaginu. Ritara falið að koma með tillögu að lagabreitingum vegna
þessarar nýju deildar, sem leggja þarf fram á næsta aðalfundi félagsins.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:20
Fundargerð ritaði Siggi Hreins.

