Formannafundur

1. formannafundur HSV 17.11.16, á skrifstofu HSV í Vestrahúsi.
Mætt voru: Marinó Hákonarson Hendingu, Svava Valgeirsdóttir Stefnir, Hólmfríður Vala
Svavarsdóttir SFÍ, Kristinn Kristjánsson Golfklúbbi Ísafjarðar, Svavar Þór Guðmundsson
knattspyrnudeild Vestra, Gísli Jón Kristjánsson Hörður handbolti, Guðfinna Hreiðarsdóttir
Vestri aðalstjórn, Steinar Bjarki Marinósson Hörður glíma, Torfi Einarsson Hörður aðalstjórn,
Sigmundur Fríðar Þórðarson Höfrungi, Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður HSV og
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir framkvæmdastjóri HSV sem ritaði fundargerð.
Harpa Grímsdóttir Blakdeild Vestra og Harpa Björnsdóttir Ívari boðuðu forföll.
Dagskrá:
1. Formannafundur ÍSÍ – kynning
Guðný Stefanía formaður fer yfir helstu mál frá formannafundi ÍSÍ sem haldinn var
11.11 síðastliðinn í Reykjavík og hún sótti fyrir hönd HSV.
2. Sambandsráðsfundur UMFÍ – kynning
Formaður og framkvæmdastjóri fóru yfir helstu mál af sambandsráðsfundi UMFÍ sem
haldinn var á Laugum í Sælingsdal um miðjan október. Sérstaklega var beint til félaga
að taka höndum saman um að sinna tóbaksvörnum ekki hvað síst munntóbaki og
rafrettum. Einnig var samþykkt á sambandsráðsfundinum áskorun til sambanda að
stofna landsmótsnefnd og að fjölmenna á landsmót UMFÍ. Að lokum sagði Guðný
stuttlega frá hvatningu UMFÍ til sambandsaðilu um að nýta sér möguleika Evrópu
unga fólksins.
3. Íþrótta- og tómstundastefna Ísafjarðarbæjar – endurskoðun
Endurskoða á íþrótta- og tómstundastefnu Ísafjarðabæjar nú vetur. Á því að vera
lokið fyrir næsta haust þegar komið er að endurnýjun samstarfssamnings HSV og
Ísafjarðarbæjar. Ísafjarðarbær óskar eftir aðkomu og hugmyndum formannafundar
HSV. Kynnt fyrir formönnum.
4. Nóri greiðslukerfið
HSV borgar fyrir aðgang að Nóra greiðslukerfinu. Félögin geta nýtt sér það kerfi sér að
kostnaðarlausu til að halda utan um æfingargjöld. Til skoðunar er að HSV taki að sér
umsjón og innheimtu gjaldanna en þjálfarar og unglingaráð sæu áfram um
skráningar.
5. Frístundarúta
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Er verið að vinna í því máli. Skoða á nýtt kerfi fyrir næsta haust en einnig
bráðabirgðalausn fram á vor. Bæði er horft til ferða milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar
og á milli Ísafjarðar og Þingeyrar, Suðureyrar og Flateyrar. Gísli Jón Kristjánsson
hvetur til að frístundarúta verði frí fyrir iðkendur til að byrja með á meðan þetta
kemst á koppinn. Sigmundur bendir á að almenningssamgöngur eru umhverfisvænar
og minnka útblástur miðað við ef foreldrar eru að keyra á mörgum bílum. Fundurinn
hvetur sveitarfélögin til að hafa frístundarútu gjaldfrjálsa til að byrja með.
6. Fjármál HSV
Landsmót 50 + skilaði hagnaði kr. 1.978.425. Nýlega kom styrkur frá Ísavia upp á kr.
593.000. Fyrirtækið hefur verið að styrkja íþróttabandalög og héraðssambönd um
landið undanfarin ár. Upphæðin ræðst af fjölda iðkenda 18 ára og yngri innan
sambandsins. Formaður kynnir þá stefnu stjórnar að sjá hvernig fjárhagur HSV kemur
út árið 2016 áður en ákveðið er með ráðstöfun þessa fjárs. Horft er til að auka aftur
starfshlutfall framkvæmdastjóra, auka höfuðstól afrekssjóðs, hækka laun þjálfara
íþróttaskóla og styrkja frekar sameiginlegar styrktaræfingar. Marinó fer lauslega yfir
tölur úr síðasta ársreikningi og ræðir mögulegar leiðir til að minnka útgjöld í rekstri
HSV og hækka þá fjárhæð sem er til skiptanna fyrir aðildarfélögin.
7. Erindi til Ísafjarðarbæjar – samstarfssamningur
Formaður HSV minnir á að samkvæmt samstarfssamningi HSV og Ísafjarðarbæjar eiga
öll mál frá aðildarfélögum til Ísafjarðarbæjar að fara í gegn um HSV.
8. Önnur mál
a. Getraunaleikur Vestra. Formaður segir frá erindi Vestra til stjórnar HSV. Vestri
óskaði eftir að fá getraunanúmeri 400 til að nota í tippleik sínum en HSV hefur
haft það til afnota. Stjórn samþykkti það samkvæmt fundargerð 4.
stjórnarfundar þann 9.11 síðastliðinn:
Íþróttafélagið Vestri hyggst fara af stað með tippleik. Hafa þeir óskað
eftir að fá til afnota getraunanúmerið 400 sem HSV notaði þegar það
var með sinn tippleik í gangi. Stjórn HSV samþykkir erindið að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem verði endurskoðuð eftir
getraunaárið 2017-2018. Eitt skilyrðanna er að ef getraunaleikur
Vestra hætti þá komi númerið 400 aftur til HSV. Framkvæmdastjóra
HSV falið að ræða við stjórn Vestra um frekari útfærslu.
Tekjur HSV af númerinu 400 hafa undanfarin ár verið um 14-20 þúsund
krónur. Fundarmenn almennt jákvæðir og telja jákvætt að getraunaleikur
komist af stað aftur.
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b. Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2017. Framkvæmdastjóri segir frá helstu
þáttum í tillögum að fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 sem varða starfsemi
aðildarfélög HSV. Þar er nú fyrir seinni hluta umræða gert ráð fyrir fyrri hluta
kostnaðar vegna gervigrasvallar, kaupum á nýjum troðara og gert er ráð fyrir
fé í uppbyggingasamninga við íþróttafélög.
c. Sigmundur Þórðarson spyr um viðbrögð UMFÍ við mótshaldi HSV á landsmóti
50+ í sumar. Formaður segir frá þökkum frá UMFÍ vegna mótsins sem og frá
ánægðum þátttakendum. Sérstaklega var almenn ánægja með þá nýjung að
hafa skemmtikvöldin.
d. Sigmundur bendir á að Höfrungur, sem fjölgreinafélag, sótti um styrk til KSÍ og
fékk úthlutun. Hvetur hann önnur fjölgreinafélög til að gera slíkt hið sama.
e. Höfrungur kynnir verkefni sem Höfrungur hefur verið í í samvinnu við
Hjólakraft. Þar er áhugi á að efla starfið og fara í samstarf við fleiri aðila.
f. Gísli Jón spyr um aðstöðu í Vallarhúsinu. Veltir fyrir sér hvernig önnur félög
hafa leyst það vandamál sem skapaðist við að missa aðstöðu til styrktaræfinga
í Vallarhúsin á Torfnesi. Varpar fram þeirri spurnigu hvort leggja hefði mátt
meiri vinnu í að finna húsnæði fyrir aðstöðuna eða bíða með að tæma húsið
þar til aðstaða fyndist? Guðfinna bendir á að aðstaða er fyrir hendi á nokkrum
stöðum í bænum og í Bolungarvík. Vafalaust væri hægt að ná samningum um
að æfa á þeim stöðum og nýta þá aðstöðu betur. Fundur telur mikilvægt að
koma upp aðstöðu fyrir félögin. Hvort sem það er húsnæði sérstaklega fyrir
þessar æfingar eða með því að semja við aðra aðila.
g. Svava Valgeirsdóttir bendir á að opnunartími í líkamsræktaraðstöðvar á
Suðureyri sé mjög skammur. Vantar aukinn opnunartíma til dæmis á
morgnanna. Framkvæmdastjóri mun ræða þau mál við forstöðumann
íþróttamannvirkja Ísafjarðarbæjar
h. Hólmfríður Vala Svavarsdóttir lýsir yfir ánægju með sameiginlegu
styrktaræfingarnar. Sérstkalega sé vel heppnað og mikilvægt að krakkar úr
mismunandi íþróttagreinum æfi saman.
Fundi slitið 20.06

