Stjórnarfundir

7. stjórnarfundur HSV starfsárið 2015-2016. Haldinn á skrifstofu HSV í
Vestrahúsinu, miðvikudaginn 2. mars 2016 kl. 16.15.
Mætt eru: Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Sigurður Erlingsson, Hildur Elísabet Pétursdóttir,
Jóhann Króknes Torfason og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem ritaði fundargerð. Birna
Jónasdóttir, Pétur Markan, Elín Marta Eiríksdóttir og Ingi Björn Guðnason boðuðu forföll.
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Dagskrá:
1. Beiðni íþróttafélagsins Vestra um inngöngu í HSV
Formaður Vestra, Hjalti Karlsson, hefur sent inn umsókn þar sem hið nýstaofnaða
félag Vestri óksar eftir fullri aðild að Héraðsambandi Vestfirðinga. Með umsókn fylgja
þau gögn sem kveðið er á um að fylgja skuli slíkri umsókn samkvæmt grein 3 í lögum
HSV. Umsókn Vestra er samþykkt samhljóða.
2. Múlaland
Framkvæmdastjóri kynnir hver staðan er á íbúðamálum í Múlalandi. Lagt er til að
HSV sendi erindi til Bolungarvíkur og Súðavíkur og óska eftir íbúð frá sveitarfélaginu
fyrir íþróttafélög innan HSV. Framkvæmdastjóra falið að senda erindi til bæjarráðs og
sveitarstjórnar í samráði við formann HSV.
3. Verkefnasamningur
Farið yfir skiptingu verkefnasamnings.
4. Ársþing – timasetning/lagabreytingar
Ákveðið að hafa ársþingið 18. maí í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði. Rætt um að breyta grein 6 í
lögum HSV þannig að strangar væri kveðið á um skil til hsv á ársreikningum. Einnig rætt um
að breyta grein 5 þannig að skiptingin miðist við 18 ára og þar með sjálfræðisaldurinn í stað
16 ára. Framkvæmdastjóra falið að skoða hvaða viðmiðunaraldur er í lögum annara

sambanda.
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5. Landsmót UMFÍ 50+
Farið yfir stöðu undirbúnings fyrir landsmót UMFÍ 50+ Einnig tekin fyrir óska
undirbúningsnefndar um að stjórn HSV ákveði hvernig þeim ágóða sem kann að
verða af mótinu verði varið. Á fundinum er lagt er til að ágóðanum verði skipt á milli
þeirra félaga sem eru með keppendur í Íslandsmóti 16 ára og yngri gegn því að þeir
útvegi sjálfboðaliða við mótið. Nánari útfærsla og frekari ákvörðun verður rædd á
næsta stjórnarfundi.
6. Fjárhagsáætlun
Frestað til næsta fundar.
7. Afrekssjóður
Formaður uppplýsir vinnu sem er í gangi vegna breytinga á afrekssjóði HSV.
8. Önnur mál
Engin önnur mál biðu fundar eð þessu sinni.

Fundi slitið kl. 17.45

