28. nóvember 2018
Fundur nr. 7 á árinu 2018 í aðalstjórn Vestra, haldinn kl. 17.00 í sal á efri hæðinni í húsi
Þróunarseturs við Suðurgötu.
Mætt eru: Hjalti Karlsson, Guðni Guðnason, Jóna Lind Kristjánsdóttir og Guðfinna
Hreiðarsdóttir sem ritar fundargerð í fjarveru Sigurðar Hreinssonar
Gengið til dagskrár:
1. Beiðnir um handklæði og endurskinsmerki. Borist hafa erindi frá knattspyrnudeild og
barna- og unglingaráði körfuknattleiksdeildar um að fá að framleiða og selja handklæði
með merki félagsins. Þessar deildir hafa fengið tilboð frá Henson varðandi þessi handklæði
og taldi formaður líklegt að það sama gilti um blakdeildina. Töldu fundarmenn ekkert því
til fyrirstöðu að heimila notkun á merki félagsins í þessum tilgangi en töldu rétt að láta
viðkomandi aðila vita af því að Henson hefði haft samband við allar deildir og að það gæti
haft áhrif á mögulega fjáröflun ef allir færu að selja handklæði. Barna- og unglingaráð
körfuknattleiksdeildar óskaði ennfremur eftir því að fá að nota merki félagsins á
endurskinsmerki í fjáröflunarskyni og var það heimilað.
2. Stofnun hjóladeildar. Formaður greindi frá því að undirbúningur vegna stofnunar
hjóladeildar gengi vel og að fyrir fundinum lægi nú formlegt erindi um stofnun hjóladeildar
innan Vestra. Var það samþykkt af fundarmönnum og formanni falið að ganga frá
praktískum atriðum varðandi þessa viðbót við félagið. Þá greindi formaður frá því að rætt
hefði verið við hann um stofun lyftingardeildar innan félagsins en það mál væri enn sem
komið á byrjunarstigi.
3. Vinnufundurinn 27. október. Formaður greindi frá því að lítið hefði gerst frá því að
vinnufundurinn um siðareglur, jafnréttisstefnu og aðgerðaráætlun var haldinn.
Nauðsynlegt væri engu að síður að ljúka þeirri vinnu sem fyrst.
4. Umsókn um netfang. Formaður greindi frá því að Ragnar H Sigtryggsson, gjaldkeri
knattspyrnudeildar Vestra, hefði óskað eftir því að fá netfangið ragnar@vestri.is. Nokkrar
umræður urðu um málið og það skipulag sem er á netföngum félagsins. Guðna falið að
finna lausn á þessu máli með Ragnari.
5. Sportsabler. Formaður sagði frá appinu Sportsabler sem íþróttafélög er farin að nýta sér
við utanumhald á iðkendum, mætingar á æfingar o.fl. Greindi hann frá því að Jónas
Sigursteinsson yfirþjálfari knattspyrnudeildarinnar væri að nýta sér þetta app með góðum
árangri og hefði boðist til að kynna það fyrir öðrum deildum. Voru fundarmenn sammála
um að athuga hvort aðrar deildir félagsins hefðu áhuga á slíkri kynningu.
6. Knattspyrnuhús. Formaður greindi frá því að fátt nýtt væri að frétta af því máli.
7. Félagatal og félagsgjöld: Guðni hefur verið að yfirfara félagatalið og nú er kominn hnappur
á vefsíðu félagsins þar sem fólk getur skráð sig sem félaga. Ákveðið að félagsgjaldið verið
2000 krónur.
8. Fjármál. Gjaldkeri gerði grein fyrir því komið væri að því að greiða út til deilda tekjur af
lottói og ásamt styrk Ísafjarðarbæjar en þetta er greitt til aðalstjórnar sem deilir því síðan
út til deilda. Ljóst er að halda þarf einhverjum hluta eftir til að standa straum af
bókhaldskostnaði. Gjaldkeri bindur þó vonir við að hægt verði að greiða þetta að fullu til
deildanna þegar líður á árið.

9. Bókhald deilda og aðalfundur. Farið yfir hver staðan væri á bókhaldsskilum hjá deildum
og virðist sem flestir séu búnir að skila gögnum inn til endurskoðandans en enn vantar þó
eitthvað. Rætt um mögulega tímasetningu á aðalfundi en engin ákvörðun tekin um
dagsetningu.
10. Önnur mál. Engin önnur mál rædd.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:00.

