27. maí 2020
Fundur nr. 4 á árinu 2020 í aðalstjórn Vestra, haldinn kl. 17:00 í fundarsal Þróunarseturs
Vestfjarða.
Mætt eru: Hjalti Karlsson, Sigurður Hreinsson, Guðni Guðnason, Guðfinna Hreiðarsdóttir,
Sólrún Geirsdóttir, Gunnlaugur Jónasson og Jóna Lind Kristjánsdóttir. Gísli Jón Hjaltason sat
fundinn í gegnum síma.
Gengið til dagskrár:
1.

Aðalfundir Vestra. Aðalstjórn hefur dregið það að ákveða tímasetningu aðalfundar Vestra
þar til að deildir félagsins væru búnar að halda sína aðalfundi. Aðalfundur hjólreiðardeildar var haldinn 16. mars síðastliðinn og slapp því fyrir covid-samkomubann.
Knattspyrnudeild hélt sinn aðalfund í gær, 26. maí. Blakdeild mun halda sinn aðalfund á
morgun 28. maí og körfuknattleiksdeildin hefur auglýst aðalfund 2. júní næstkomandi.
Ákveðið að halda aðalfund Vestra í Vallarhúsinu fimmtudaginn 4. júní kl 20:00. Auglýsing
þess efnis mun birtast á vefsíðu félagsins seinna í kvöld.

2.

Útdeiling fjárstuðnings ríkisvaldsins vegna covid-faraldursins. Á dögunum úthlutaði ÍSÍ
fjármunum sem komnir eru frá ríkinu og er ætlað að koma að hluta til móts við það
fjárhagstjón sem íþróttafélög landins hafa orðið fyrir vegna heimsfaraldursins Covid-19.
Íþróttafélagið Vestri fékk í sinn hlut rúmar 3,2 milljónir króna og byggja þær tölur á
iðkendafjölda félagsins frá síðasta ári.
Í útdeilingu ÍSÍ var notast við iðkendatölur sem m.a. byggja á iðkendatölum Sunddeildar
sem sannarlega er ekki með starfsemi núna og verður því ekki fyrir fjárhagstjóni vegna
faraldursins. Í ljósi þess leggur Guðfinna fram tillögu um að það fé sem ætti að renna til
sunddeildar skv. sömu skiptingu og úthlutunin byggir á, verði skipt á milli blak- og
körfuknattleiksdeildar þar sem þær deildir þurftu að hætta öllu starfi þegar
keppnistímabilið stóð sem hæst.
Heitar umræður fóru fram um hvaða reglu skuli nota til að úthluta fénu á deildir.
Ritari lagði fram tillögu, um að tekið verði meðaltal af hlutfalli iðkenda yngri flokka annars
vegar og meistaraflokks hinsvegar og sú hlutfallstala verði notuð án sunddeildar, til að
reikna út fjárhæð á deildir. Tillagan samþykk og Guðna falið að að uppfæra iðkendatölur
knattspyrnu-, körfuknattleiks- og blakdeildar og senda útreikninga á stjórnarmenn.

3. Knattspyrnuhús. Formaður kynnti að vinna varðandi knattspyrnuhús sé í gangi. Það liggi
inni tilboð hjá bænum frá framleiðanda sem verið er að skoða.
4. Uppbyggingarsamningur vegna Vallarhúss. Formaður upplýsti að þrátt fyrir gagnrýni
stæði bærinn fastur á því að greiðsla af hendi bæjarins fari ekki fram fyrr en við verklok.
Fyrir liggur að dýrir verkþættir eru á næsta leyti, lýsing í salnum og annað.
5. Grasvöllurinn á Torfnesi. Aðalstjórn Vestra lýsir yfir áhyggjum af ástandi keppnisvallarins
á Torfnesi. Ljóst er að veturinn hefur verið með þeim erfiðari og grasspretta lítið farin af
stað. En einungis tvær vikur eru í fyrsta leik.
6. Aðstaða fyrir iðkendur í andyri íþróttahúsins í Torfnesi. Umrætt mál hefur verið að
velkjast í stjórnkerfi bæjarins í rúmt ár. Formaður ræddi málið við framkvæmdarstjóra HSV
fyrir skemmstu, en ekkert nýtt kom út úr því samtali.

7. Önnur mál. Rætt um kosningu í næstu aðalstjórn Vestra. Rætt um fjármál deilda.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:42
Fundargerð ritaði Sigurður Hreinsson

