Formannafundur
2. formannafundur HSV starfsárið 2018-2019, 07.05.19 kl. 20:00.
Haldinn á skrifstofu HSV í Vestrahúsi.
Mætt voru: Díana Jóhannsdóttir SFÍ, Finnur Magnússon Kubba, Svavar Þór Guðmundsson
Vestri knattsspyrnudeild, Marinó Hákonarson Hendingu, Hjalti Karlsson Vestri aðalstjórn,
Sigmundur Þórðarson Höfrungi, Hákon Sigurðsson Herði, Ásgerður Þorleifsdóttir HSV og
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð.
Svava Valgeirsdóttir Stefni, Ingólfur Þorleifsson Vestri körfuknattleiksdeild, Harpa Grímsdóttir
Vestri blakdeild, Harpa Björnsdóttir Ívari, Steinunn Guðmundsdóttir Gretti, Salmar
Salmarsson Herði boðuðu forföll.
Dagskrá:
1. Fyrirmyndarhérað HSV
Kynnt sú vinna sem farið hefur fram til að HSV verði fyrirmyndahérað hjá ÍSÍ. Farið
yfir stefnur og áætlanir sem lagðar verða fram til samþykktar á ársþingi:
Viðbragðsáætlun
Jafnréttisáætlun
Umhverfisstefna
Fræðslu- og forvarnarstefna
félagsmálastefna
2. Ársreikningar HSV
Ársreikningar kynntir. Þeir verða lagðir fram til samþykktar á ársþingi. Marinó
hvetur til að allir styrkir séu greiddir út á því ári sem þeim er úthlutað og að fram
komi í ársreikningum hversu miklu sé úthlutað til hvers félags. Fundarmenn
ánægðir með góða útkomu reikninganna.
3. Fjárhagsáætlun HSV
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 kynnt. Fram kom ábending um að ekki væri gott að
vera með fjárhagsáætlun með þetta miklum halla og samþykktu fundarmenn að
beina til stjórnar að lagfæra það.
4. Aðrar tillögur til ársþings HSV
Aðrar tillögur stjórnar sem lagðar verða fram á ársþingi voru kynntar. Hefðbundin
þakkartillaga, hefðbunding hvatningartillaga, tillaga um að vísa félögum sem ekki
hafa skilað skýrslum í mörg ár úr HSV og tillaga um breytingu á reglugerða
Afreksmannasjóðs HSV.
5. Kynning á nýjum yfirþjálfara Íþróttaskóla HSV
Bjarney Gunnarsdóttir nýr yfirþjálfari HSV mætti til fundar og kynnti sig, ættir
sínar og fyrri störf.
6. Önnur mál

Formannafundur
a. Aðstaða í íþróttahúsinu á Torfnesi. Rætt um aðstöðu fyrir iðkendur í
íþróttahúsinu á Torfnesi þegar þeir bíða eftir fari eða næsta tíma. HSV
mun útvega Vestra teikningar og félagið síðan setja fram sínar hugmyndir.
b. Unglingalandsmót UMFÍ. Farið var yfir vinnu HSV í kringum umsókn um að
halda unglingalandsmót UMFÍ á Ísafirði og í Bolungarvík 2021. Búið er að
kynna umsóknina fyrir stjórn UMFÍ. Niðurstaðan um staðarval verður
tilkynnt á næsta unglingalandsmóti í sumar.
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