Formannafundur
2. formannafundur HSV starfsárið 2016-2017, 28.03.17.
Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsi.
Mætt voru: Hjalti Karlsson Vestri aðalstjórn, Ingi Björn Gðnason körfuknattleiksdeild Vestra,
Gísli Jón Kristjánsson handboltadeild Harðar, Marinó Hákonarson Hendingu, Svava
Valgeirsdóttir Stefnir, Jóhann Bæring Pálmason SFÍ, Salmar Jóhannsson Golfklúbbi Ísafjarðar,
Sigmundur Fríðar Þórðarson Höfrungi, Steinunn Einarsdóttir Guðný Stefanía Stefánsdóttir
formaður HSV og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir framkvæmdastjóri HSV sem ritaði
fundargerð.
Svavar Þór Guðmundsson knattspyrnudeild Vestra boðaði forföll.
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Fundargerð.
1. Starf HSV framundan.
Formaður fer lauslega yfir það sem framundan er í starfi HSV:
a) Héraðsþing 23. maí í Stjórnsýsluhúsinu 4. hæð.
b) Nýr samstarfssamningur við Ísafjarðarbæ. Núverandi samningur rennur út um
næstu áramót. Ljóst er að HSV þarf aukið framlag til að geta sinnt þeims skyldum
sem eru í samningnum. Byrjað verður á þeirri vinnu á vordögum.
c) Hreyfivika UMFÍ verður haldin 29. maí til 4. júní. komin lausleg dagskrá viðburða
með svipuðum stíl og verið hefur. Formaður óskar eftir að félög skoði hvað þau
geti gert og komi hugmyndum til framkvæmdastjóra.
d) 73. Íþróttaþing ÍSÍ 5.-6. maí. Formaður og munu sækja það þing.
e) Húsafriðunarnefnd. Stefnt er að því að gera stundatöflu fyrir íþróttahúsin klára að
vori eða snemmsumars. Þarf að þessu sinni að vinnast með áætlun frístundarútu.
f) Vinna framkvæmdastjóra. Framkvæmdastjóri lætur vita að hann verði mikið frá í
apríl. Verður í fjarvinnu fyrripart mánaðar en í fríi eftir páska fram til 3. maí.
Fyrirhugað er að auka starfshlutfall í 75% frá 1. september.
g) Sigmundur spyr um landsmót, hvort HSV verði ekki með á landsmótum UMF‘I.
Guðný greinir frá því að fullur hugur sé til þess að HSV fjölmenni á landmót í
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sumar en haldið verður 50+ mót í Hveragerði um jónsmessu og unglingalandsmót
?? um verlsunarmannahelgi.

2. Nýr Felix, námskeið fimmtudaginn 30. mars. Kl. 18.30.
Nýtt skrásetningarkerfi ÍSÍ og UMFÍ, Felix er loksins kominn í loftið. Vegna þess verður
námskeið um notkun kerfisins fimmtudaginn 30 mars kl. 18.30 í fundarsal á
teppagangi Vestrahúss. Formaður hvetur félög til að senda fulltrúa sína á þetta
námskeið því fátt er mikilvægata en að skráning félagsmanna og iðkenda sé í réttu
horfi. Framkvæmdastjóri óskar eftir að þátttakendur verði skráðir á námskeiðið ekki
seinna en kl. 14 á miðvikudag. Boðið verður upp á léttar veitingar í hléi.
3. Uppbyggingasamningar
Guðný segir frá fjórum uppbyggingasmaningum sem Ísafjarðarbær hefur gert við þrjú
aðildarfélög HSV fyrir árið 2017. Búist er við að skrifað verði undir samningana
fljótlega. Félögin sem um ræðir er Skíðafélag Ísfirðinga með samning annarsvegar um
uppbyggingu göngusvæðis á Seljalandsdal og hinsvegar svigskíðasvæðis í Tungudal.
Skotíþróttafélag Ísafjarðar um uppbyggingu aðstöðu í stúkunni og útisvæðis og
Golfklúbbur Ísafjarðar um uppbyggingu golfvallar í Tungudal. Framkvæmdastjóri
hvetur félög til að skoða hvort möguleiki sé á uppbyggingasamningi hjá félögum
næsta ár. Skila þarf inn drögum að samningi ekki seinna en í september. Marinó
bendir á að æskilegt væri að ákveðin dagsetning væri á umsóknum. Nokkur umræða
um hvort HSV eigi að vera umsagnaraðili um uppbyggingasamningana eða hvort HSV
sé milligönguaðili um samningana. Marinó telur að í samstarfssamningi sé kveðið á
um að HSV eigi að vera umsagnaraðili. Einnig voru umræður um
uppbyggingaáætlunina frá 2014 og samþykkt að óska eftir við Ísafjarðarbæ að farið
verði í vinnu við endurskoðun og uppfærslu uppbyggingaætlunar. Hjalti spyr hvort
ástæða sé til að setja þak á hvað hvert félag geti fengið í uppbyggingasamningi. Fram
kemur að verefni félaga eru mjög misjöfn og aðstaða misjafnlega fjárfrek. Bæring
bendir á að skoða þurfi hvað er raunhæft að gera. Lögð fram eftirfarandi ályktun sem
samþykkt samhljóða var af fundarmönnum:
Formannafundur HSV óskar eftir að Ísafjarðarbær fari í vinnu við endurskoðun
og uppfærslu uppbyggingaáætlunar frá 2013 í samstarfi við HSV. Ennfremur
hvetur formannafundur Ísafjarðarbæ til að skýra umsóknarferli um
uppbyggingasamninga við íþróttafélög.
4. Fjárhagsáætlun 2017 og 2018
Framkvæmdastjóri leggur fram fjárhagsáætlun fyrir árin 2017 og 2018. Lagt fram til
kynningar.
5. Skipting verkefnasamnings HSV 2017.
Framkvæmdatjóri leggur fram tillögu um skiptingu verkefnasamnings byggða á
verkefnum og iðkendatölu Felix. Nokkuð misræmi virðist vera í iðkendatölum í Felix
milli félaga. Framkvæmdastjóri leggur til að ákvörðun um skiptingu verkefnasamnings
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verði frestað og félögum gert kleyft að fara yfir skráningu iðkenda og félaga í að loknu
námskeiði um skráningakerfið Felix.
6. Fræðslu og verkefnasjóður UMFÍ og Umhverfissjóður UMFÍ.
Framkvæmdastjóri minnir á nýlegan póst um Fræðslu og verkefnasjóð UMFÍ og
hvetur félög til að sækja um í sjóðinn fyrir verkefni á þeirra vegum. Að þessu sinni er
áherslan á ungt fólk, jaðarhópa og eldra fólk. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. Einnig
bendir hún á Umhverfissjóð UMFÍ sem styrkir Umsóknarfrestur er til 15. apríl.
7. Samningur Ísafjarðarbæjar við Hendingu
Marinó formaður Hendingar fer stuttlega yfir stöðu samninga Ísafjarðarbæjar og
Hendingar. Samningur liggur fyrir.
8. Önnur mál
a. Ferðasjóður. Guðný formaður fer lauslega yfir styrki HSV úr ferðasjóði ÍSÍ.
b. Gísli Jón spyr hver sé staðan á frístundarútu? SLG gerir grein fyrir að notkun er
nokkuð góð en misjöfn eftir tímasetningum og dögum
c. Gísli Jón óskar eftir að HSV hvetji félög til að nýta betur tíma í íþróttahúsinu á
Torfnesi. EF félögin geti ekki nýtt sína tíma verði öðrum félögum gefin kostur á að
nýta þá.
Fundi slitið kl. 22.55

