9. mars 2020
Fundur nr. 1 á árinu 2020 í aðalstjórn Vestra, haldinn kl.17:00 í fundarsal Vestrahússins.
Mætt eru: Hjalti Karlsson, Sigurður Hreinsson, Guðni Guðnason og Guðfinna Hreiðarsdóttir.
Gengið til dagskrár:
1.

Styrkja og uppbyggingarmál. Formaður upplýsti aðra stjórnarmenn að á síðasta
bæjarstjórnarfundi hafi verið afgreiddir sjö uppbyggingarsamningar þar af tveir við Vestra,
annarsvegar við aðalstjórn vegna uppbyggingar á félagsaðstöðu í Vallarhúsi að upphæð
1.833.000 og hinsvegar við hjólreiðadeild Vestra að sömu upphæð. Þá tilkynnti
Uppbyggingarsjóður ferðamannastaða, að hjólreiðadeild Vestra fengi úthlutað 4 milljónir
króna til að merkja hjóla og göngustígakerf í samræmi við alþjóðlegar merkingar.

2. Vallarhús. Samningur Vestra og Ísafjarðarbæjar um Vallarhúsið er nú runninn út. Ganga
þarf í að endurnýja samninginn og munu Guðfinna og Hjalti óska eftir fundi með Stefaníu
Ásmundsdóttur, sviðstjóra Skóla- og tómstundasviðs, til að ræða áframhald á því máli hið
fyrsta.
3. Aðstaða fyrir iðkendur í andyri íþróttahúsins í Torfnesi. Fyrir rúmu ári síðan var sama mál
rætt á stjórnarfundi Vestra. Þrátt fyrir mikla þörf hefur ekki gengið að fá í gegn að aðstaða
sé bætt í andyri íþróttahússins fyrir krakka og unglinga. Mörg ungmenni eru að eyða
töluverðum biðtíma á undan og eftir æfingar í húsinu og því nauðsynlegt að þokkaleg
aðstaða sé til staðar fyrir þau. Guðfinna og Hjalti munu óska eftir fundi með Stefaníu
Ásmundsdóttur, sviðstjóra Skóla- og tómstundasviðs, til að ræða stöðu á því máli hið
fyrsta.
4. Aðafundur Vestra. Nú styttist í að tími sé á að halda aðalfund Íþróttafélagsins Vestra.
Deildir eru að mestu búnar að skila inn gögnum til endurskoðanda félagins og ekki vantar
mikið uppá að reikningur fyrir samstæðuna liggji fyrir. Ýta þarf á deildir að halda sína
aðalfundi á næstu vikum, áður en félagið getur haldið sinn aðalfund. Formaður boðaði að
halda næsta stjórnarfund í aðdraganda aðalfundar, 25 mars nk.
5. Önnur mál. Óformlegt spjall. Rætt um smáforrit fyrir þjálfara deilda og kostnað á bak við
það. Klára þarf að þýða siðareglur fyrir aðalfund. Athuga með samfélagsstyrki OV. Athuga
þarf hvort ástæða sé til að endurskoða lög Vestra með tilliti til stofnunar nýrra deilda. Rætt
um stöðu mála á landinu vegna COVID-19 og þau áhrif sem faraldurinn hefur þegar haft á
starfsemi deilda félagsins.
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:25
Fundargerð ritaði Sigurður Hreinsson

