6. fundur aðalstjórnar Vestra árið 2021
Fundur haldinn á Hótel Ísafirði, mánudaginn 13. desember 2021, kl. 17:00
Mættir voru: Guðfinna Hreiðarsdóttir, Guðni Guðnason, Hlynur Reynisson, Jóna Lind
Karlsdóttir, Sólrún Geirsdóttir, Hjalti Karlsson og Gísli Jón Hjaltason.

1. Notkun á merki félagsins. „Stóra merkjamálið“ varðar notkun rakarastofu á merki og nafni Vestra
sem hefur orðið tilefni heitrar umræðu úti í samfélaginu þar sem sitt sýnist hverjum. Stjórnarmenn
eru sammála um að óviðunandi sé að fyrirtæki úti í bæ noti merki félagsins með þeim hætti sem þar
er gert og án alls samráðs við stjórn félagsins. Þá hefur hönnuður merkisins lýst yfir óánægju sinni
með notkun á hans hugverki án samráðs við hann. Þeim sem standa að rekstri rakarastofunnar hefur
verið tilkynnt að félagið geti ekki samþykkt að merkið sé notað með þessum hætti og er Guðfinnu,
Hjalta og Gísla Jóni falið að ræða við viðkomandi aðila og leita leiða til að leysa málið í sátt og
samlyndi allra aðila. Búið er að senda inn umsókn til hugverkastofu um að merkið verði skráð
vörumerki.
2. Internet í Vallarhúsinu. Fyrirspurn kom frá formanni stjórnar yngri flokkar knattspyrnudeildar
varðandi internetið í Vallarhúsinu en af einhverjum ástæðum hafa þau hafa verið að borga
mánaðarlega fyrir það. Spurning hvort aðalstjórn eigi að greiða fyrir þessa þjónustu en stjórnarmenn
voru sammála um að engin ástæða væri til þess. Einfaldast er að segja upp áskriftinni og láta þá sem
telja sig þurfa internet borga fyrir það.
3. Knattspyrnuhúsið. Umræður í gangi um að knattspyrnudeild Vestra byggi knattspyrnuhús og geri
leigusamning við Ísafjarðarbæ þar sem leigutekjur standi undir afborgunum á láni. Vanda þarf slíkan
leigusamning þar sem tryggja þarf að kostnaður fari ekki framúr áætlun og félagið sitji upp með
mismun á leigutekjum og útgjöldum. sitjum við uppi með kostnaðinn. Hugmyndir eru um að taka
húsið og gervigras á stóra vellinum í sama pakka. Tilboð er komið í tjaldhús en fagaðilar hafa
efasemdir um að tölurnar séu raunhæfar.
4. Húsaleiguskuldir. Flestar deildir eru nú skuldlausar við HSV nema körfuknattleiksdeildin.
5. Sportabler. ÍSÍ hefur tilkynnt að Sportabler muni taka við af Felix og þar verði skil á starfskýrslum,
skráning iðkenda og félagsmanna. Guðni tók að sér að skoða þetta og þá líka í samhengi við að
félagið hefur um tíma verið að skoða að taka þetta kerfi upp en fótboltinn hefur notað það
undanfarin ár.
6. Viðbragðsáætlun félagsins. Hjalti tók að sér á síðasta fundi að fara yfir viðbragðsáætlun félagsins
og segir það verkefni vera í vinnslu.
7. Beiðni um inntöku nýrrar deildar. Klifurfélag Vestfjarða hefur haft samband og hefur áhuga á að
ganga inn í Vestra, m.a. til að fá aðild að sérsambandi innan ÍSÍ. Stjórnarmenn taka vel í erindið og
benda á að Klifurfélagið þurfi að byrja á að aðlaga sínar samþykktir að deildarsamþykktum Vestra.
Það getur byrjað að starfa undir merkjum Vestra en verður ekki fullgild deild innan Vestra fyrr en
samþykki aðalfundar liggur fyrir.
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