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2. formannafundur HSV starfsárið 2017-2018, 04.12.17 kl. 20:00.
Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsi.
Mætt voru: Hjalti Karlsson Vestri aðalstjórn, Salmar Már Salmarsson Herði, Marinó
Hákonarson Hendingu, Kristinn Kristjánsson Golfklúbbi Ísafjarðar, Harpa Grímsdóttir
Blakdeild Vestra, Svava Rán Valgeirsdóttir Stefni, Guðmundur Valdimarsson Skotíþróttafélagi
Ísafjarðar, Harpa Björnsdóttir Ívari, Hólmfríður Vala Svavarsdóttir SFÍ, Svavar Þór
Guðmundsson knattspyrnudeild Vestra, Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður HSV og
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir framkvæmdastjóri HSV sem ritaði fundargerð.
Steinunn Einarsdóttir Gretti, Sigríður Þórðardóttir Kubba og Sigmundur Þórðarson boðuðu
forföll.
Dagskrá:
1. Samstarfssamningur
Guðný Stefanía fer yfir nýjan samstarfssamning. Helstu breytingar á samningnum er
aukinn rekstrarstyrkur, hækkað framlag til íþróttaskóla og styrkur fyrir nýtt verkefni,
afreksform HSV sem er styrktaræfingar fyrir börn í 7. til 10. bekk. Einnig er í nýjum
samningi sett fram verklagsáætlun fyrir umsókn um uppbyggingasamninga. Samhliða
nýjum samningi hefur verið sett fram áætlun um skil HSV á þeim þremur íbúðum sem
eru utan samnings. Skila skal fyrstu íbúð 1. júní 2018, annari 1. október 2018 og þeirri
þriðju 1. júní 2019. Guðný sagði jafnframt frá því að til standi að athuga með
íbúðastyrk hjá Bolungarvík og Súðavík. Fundarmenn voru almennt ánægðir með
samninginn og því aukna fjármagni sem þar kemur inn í íþróttahreyfinguna. Einnig
urðu umræður íbúðastyrkinn sem er mjög mikilvægur stuðningur fyrir íþróttafélögin.
En að teknu tilliti til vöntun íbúða í bænum er fækkun íbúða utan samnings sýndur
skilningur en jafnframt lögð áhersla á mikilvægi þeirra fimm íbúða sem eru í samning.
Samstarfssamningur borinn upp til samþykktar og samþykktur samhljóða.
2. Skipting verkefnasamnings
Framkvæmdastjóri fór yfir skiptingu verkefnasamnings fyrir árið 2018. Fram kom að
við skiptingu er tekið tillit til annarsvegar eðlis og umfangi verkefna og hinsvegar
fjölda iðkenda 18 ára og yngri. Sum verkefni geta einungis ákveðin félög unnið og eru
því ekki til skiptanna fyrir heildina. Harpa Gríms segir mörg verkefnin mjög þörf góð
og hafi jafnvel uppeldislegt gildi fyrir iðkendur svo sem fjöruhreinsun. Almennt voru
fundarmenn ánægðir með verkefnasamninginn og lýstu sig reiðubúin til frekari
verkefna fyrir Ísafjarðarbæ. Af því tilefni lagði formaður fram eftirfarandi ályktun og
var hún samþykkt samhljóða:
Formannafundur HSV, haldinn 4. desember 2017, hvetur Ísafjarðarbæ til að
horfa til aðildarfélaga HSV með fleiri verkefni er lúta að viðhaldi og fegrun
bæjarins. Undanfarin ár hefur unglingum í vinnuskóla bæjarins fækkað og því
væntanlega verkefni sem vinnuskólinn ekki nær að leysa. Aðildarfélög HSV lýsa
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sig reiðubúin til frekari vinnu við slík eða önnur verk í tenglsum við
verkefnasamning.
Verkefnasamningur borinn upp til atkvæða og hann samþykktur samhljóða.
3. Önnur mál
a. Innganga íþróttabandalaga í UMFÍ. Guðný Stefanía formaður segir frá
niðurstöðu málsins á þingi UMFÍ í október. Ennfremur fjallar hún um viðbrögð
þings við þeirri niðurstöðu og tilkynnir að boðaður hafi verið
sambandsráðsfundur UMFÍ þann 13. janúar í Reykjavík þar sem þetta eina
mál, innganga íþróttabandalaga, er á dagskrá. Fram kom hjá Guðnýju að
stærstu spurningum HSV um þetta mál hvað varðar skiptingu lottófés síðar og
annara verkefna er enn ósvarað. Marinó nefnir að í umræðum um skiptingu
lottófés á fyrri árum hafi verið rætt að vera með jöfnunarsjóð þar sem
kostnaður af ferðalögum félaga kæmi inn í jöfnuna. Fundarmenn hvetja stjórn
HSV til að senda formlegt erindi til UMFÍ fá frekari upplýsingar og svör við
þeim spurningum sem vakna hjá sambandinu í umræðum um þetta mál.
b. Marinó Hákonarson les bréf sem hann fyrir hönd hestamannafélagsins
Hendingar sendir HSV varðandi greiðslu styrkja til aðildarfélaga. Í bréfinu eru
fyrirspurnir sem hann óskar svars við fyrir 10. desember. Formaður tekur á
móti bréfinu en Marinó er jafnframt upplýstur um að ekki verði unnt að svara
því fyrir þann tíma.
c. Felix. Framkvæmdastjóri biður formenn að huga vel að skráningu iðkenda í
Felix kerfið á næsta ári. Nú á kerfið að vera komið nokkuð vel í gang og búið
að sníða helstu hnökra af.
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