5. fundur aðalstjórnar Vestra árið 2021
Fundur í Safnahúsinu Ísafirði mánudaginn 8. nóvember 2021, kl. 17.
Mætt voru: Guðfinna Hreiðarsdóttir, Guðni Guðnason, Hjalti Karlsson, Jóna Lind Karlsdóttir og Jónas
Gunnlaugsson.
Kynningarfundur samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs. Formaður greindi frá því að hún
hefði setið fund sem HSV boðaði til miðvikudaginn 3. nóvember með samskiptaráðgjafa íþrótta- og
æskulýðsstarfs, Sigurbjörgu Sigurpálsdóttur, og Andra Stefánssyni frá ÍSÍ. Samskiptaráðgjafi starfar
samkvæmt samningi mennta- og menningarmálaráðuneytis og Domus Mentis - Geðheilsustöðvar.
Þar sagði Sigurbjörg frá hvað fælist í hennar starfi en starfssvið samskiptaráðgjafa nær til allrar
skipulagðrar starfsemi íþrótta og æskulýðssamtaka sem starfa á grundvelli æskulýðslaga og aðila sem
gera samning við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Það þýðir að allir sem sækja skipulagðar
æfingar eða félagsstarf á landinu geta leitað til samskiptaráðgjafa varðandi einelti eða ofbeldi sem
þeir telja sig hafa orðið fyrir í sínu íþrótta- eða æskulýðsstarfi. Engin greiðsla er tekin fyrir þjónustu
samskiptaráðgjafa. Sigurbjörg kynnti ennfremur vinnu við samræmingu viðbragðsáætlana vegna
atvika og misgerða. Umræður urðu um „gráu svæðin“ sem eru atvik sem eiga sér stað utan vettvangs
íþróttafélaga en varða hegðun einstaklinga sem eru innan félaganna. Ferlið frá því að ásakanir koma
fram og þar til niðurstaða liggur fyrir er vandmeðfarið og greindi Andri frá því að innan ÍSÍ væri verið
að vinna verklagsreglur er taka á þessu.
Á fundinum benti Sigurbjörg á að íþróttalögum var breytt árið 2019 og skv. viðbót við þau er óheimilt
að ráða til starfa fólk sem hefur hlotið refisdóm vegna kynferðis- og önnur ofbeldisbrot auk brota
gegn lögum um ávana- og fíkniefni á síðastliðnum fimm árum. Ákvæðið nær jafnt til starfsfólks og
sjálfboðaliða sem falin er umsjón með börnum og ungmennum undir 18 ára aldri. Sem dæmi felur
þetta ákvæði í sér að áður en ferðir eru farnar með foreldra barna sem umsjónaraðila verður að
framvísa sakavottorði viðkomandi. Fylla þarf út eyðublað og senda inn til Sakaskrá ríkisins og fá
upplýsingar þaðan, hægt er að gera þetta í gegnum UMFÍ sem sendir skjalið til Sakaskrá, félögum að
kostnaðarlausu. Á fundinum urðu talsverðar umræður um þetta lagaákvæði þar sem fundarmenn
töldu ýmsum erfiðleikum bundið að sækja sakavottorð fyrir foreldra/fararstjóra þar sem það væri oft
ekki fyrr en á síðustu stundu sem tækist að finna fararstjóra í ferðir sem væru farnar allar helgar og
utan skrifstofutíma. Þetta væri ennfremur aukin vinna fyrir þá sjálfboðaliða sem þegar hefðu meira
en nóg á sinni könnu við að halda starfseminni gangandi. Sigurbjörg áréttaði að þetta ætti að gera skv
lögum og Andri sagði mikilvægi að fá þessi sjónarmið fram og vinna þyrfti að því að auðvelda aðgengi
félaganna að sakaskrá og rafræn skráning sakavottorða væri lykillinn að því.
Viðbragðsáætlun Vestra. Formaður rifjaði upp að Vestri vann viðbragðsáætlun fyrir tveimur árum en
að hún þyrfti að vera aðgengileg og sýnileg á vefsíðu félagsins. Jafnframt væri rétt að uppfæra hana
þegar ný viðbragðsáætlun ÍSÍ lægi fyrir. Hjalti tekur að sér að sjá til þess að viðbragðsáætlunin verði
aðgengileg.
Trúnaðarmaður félagsins. Formaður ræddi nauðsyn þess að skipa nýjan trúnaðarmann félagsins þar
sem Birna Lárusdóttir er flutt af svæðinu. Hún leggur til að Heiðrún Tryggvadóttir og Jóna Lind
Karlsdóttir verði trúnaðarmenn félagsins en þær voru í vinnuhópnum sem vann viðbragðsáætlun
Vestra. Voru stjórnarmenn sammála þessari tillögu og Guðfinnu falið að tala við Heiðrúnu en Jóna
Lind samþykkti þetta fyrirkomulag fyrir sitt leyti.
Nýtt rafrænt kerfi fyrir starfsskýrsluskil. Formaður sagði frá því að byrjun september var undirritaður
samningur á milli ÍSÍ, UMFÍ og fyrirtækið Abler (sem sem rekur hugbúnaðinn Sportabler) um gerð á
nýju rafrænu kerfi fyrir íþróttahreyfinguna. Rafræna kerfið er ætlað fyrir lögbundin skil á

starfsskýrslum íþróttahreyfingarinnar. Kerfið sem Abler þróar mun leysa af hólmi starfsskýrsluskil í
Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ, sem hefur verið í notað til verkefnisins frá árinu 2004. Með tilkomu nýs
kerfis munu skil hjá íþróttahreyfingunni fara fram í gegnum Sportabler, sama kerfi og meirihluti
íþróttafélaga notar í sínu daglega starfi. Horft er til þess að með nýju kerfi verði skil félaganna
skilvirkari og einfaldari en áður. Stefnt er að því að íþróttahreyfingin geti skilað starfsskýrslum fyrir
starfsárið 2021 í nýju kerfi strax á næsta ári. Guðni tekur að sér að kanna málið fyrir hönd Vestra.
Húsaleiguskuldir og lottótekjur. Formaður greindi frá því að fyrr í haust hefði komið póstur frá HSV
þar sem greint var frá því að uppgjör á lottótekjum fyrir fyrri helming ársins lægi fyrir og hefði hluti
þeirra verið notaður til að greiða upp húsaleiguskuld Vestra við HSV. Það þýðir að lottótekjur frá
deildum sem skulduðu ekkert voru teknar upp í skuld annarra deilda, þar skuldar
körfuknattleiksdeildin mest. Guðfinna og Guðni funduðu með framkvæmdastjóra og formanni HSV til
að fara yfir stöðuna í þessu máli enda óásættanlegt að þær deildir sem ekkert skulda gjaldi fyrir
skuldir annarra. Fram kom á fundinum að útreikningar í húsaleiguskjalinu eru ekki að öllu leyti skýrir
og er samkomulag um að fela Bjarka endurskoðanda að ákveða eina tölu sem allir geti sæst á. Þegar
hún liggur fyrir mun Guðni greiða út lottótekjur til deilda í samræmi við skuldastöðu þeirra. Skuld
körfunnar eftir þetta verður tæplega 500 þús kr. og verður þá gagnvart aðalstjórn Vestra sem mun
halda eftir komandi lottótekjum deildarinnar þar til skuldin er að fullu greidd. Sama gildir um skuld
vegna húsaleigu 2019. Vestri er núna skuldlaus gagnvart HSV. Frá 1. ágúst 2021 hefur Ísafjarðarbær
rukkað deildirnar beint um húsaleigu, án aðkomu HSV og aðalstjórnar Vestra. Rætt um að aðalstjórn
fengi reglulega yfirlit yfir skuldastöðu deilda gagnvart Ísafjarðarbæ.
Þorrablót. Daníel Jakobsson kom að máli við formann og vakti máls á því að félagið héldi veglegt
Þorrablót í íþróttahúsinu á Torfnesi, líkt og íþróttafélög víða gera í fjáröflunarskyni. Sagðist hann
reiðubúinn að koma að því verkefni ef óskað væri eftir. Formaður rifjaði upp að þessi hugmynd kom
fyrst fram á aðalfundi félagsins fyrir tveimur árum og hefði fengið jákvæðar undirtektir. Covid-19
hefði hins vegar komið í veg fyrir öll slík áform í bili. Stjórnarmenn ræddu þetta nokkuð og töldu litla
möguleika á að halda svona viðburð á næsta ári þar sem ekki væri útséð með Covid-19 ennþá og
fyrirvarinn væri auk þess of stuttur. Hins vegar mætti skoða möguleikana á þessu árið 2023 og fyrsta
skrefið væri að fá Daníel á fund til að fá upplýsingar um hvernig hann sæi fyrir sér að koma að svona
verkefni.
Knattspyrnuhúsið. Rætt um stöðuna á byggingu knattspyrnuhúss og ljóst að ekki lítur út fyrir að
framkvæmdir hefjist í bráð. Ekki hefur tekist að fá tilboð í byggingu húss sem er innan þess ramma
sem fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Hafa verið skoðaðar leiðir til að lækka kostnað með því að slá af
kröfum, m.a. með því að hafa húsið óeinangrað, ef það yrði til þess að hægt væri að byggja en
umdeilanlegt hversu skynsamlegt það er.
Félagsaðstaðan Torfnesi. Hjalti sagði frá því að hann hefði óskað eftir nýjum uppbyggingarsamningi
varðandi félagsaðstöðuna á 2. hæð í Vallarhúsinu á Torfnesi. Fyrri samningur var með stuttan
gildistíma og rann út án þess að nokkuð væri gert enda óhagstæður fyrir félagið.
Fánamál. Guðni sagði frá því að hann hefði keypt nokkra Vestrafána sem væru geymdir hjá honum ef
á þyrfti að halda. Fáninn við Torfnes var orðinn mjög slitinn og til skammar þannig að brýn nauðsyn
var að fá þar nýjan fána. Jóna Lind sagði að á liðnu sumri hefði verið umræða um flöggun við
knattspyrnuvöllinn á Torfnesi og að markmiðið ætti að vera að flagga alltaf þegar væru mót og leikir,
það væri liður í að skapa skemmtilega stemmningu í kringum starfið.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.

