Stjórnarfundir

1. stjórnarfundur HSV starfsárið 2019-2020. Haldinn á skrifstofu HSV í
Vestrahúsinu, miðvikudaginn 26. ágúst 2019 kl. 16.30.
Mættir eru Ásgerður Þorleifsdóttir, Hildur Elísabet Pétursdóttir, Baldur Ingi Jónasson, Heimir
Hansson, Elísa Stefánsdóttir, Margrét Björk Arnardóttir og Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem
ritaði fundargerð. Karl Ásgeirsson boðaði fjarveru.
Dagskrá:
1. Stjórn skiptir með sér verkum.
Ásgerður formaður gerir tillögu um eftirfarandi tillögu um skiptingu verka
stjórnar:
Varaformaður: Hildur Elísabet Pétursdóttir
Gjaldkeri: Karl Ásgeirsson
Ritari: Heimir Hansson
Meðstjórnandi: Baldur Ingi Jónasson
Tillaga formanns samþykkt.
2. Starfið framundan
a. Íþróttaskóli HSV
Bjarney yfirþjálfari mætir á fund og fer yfir starf íþróttaskólans á komandi
vetri.
b. Afreksform HSV
Framkvæmdastjóri segir frá breytingum á starfi afreksforms en nú verður farið
í samstarf við Crossfit Ísafjörður með húsnæði. Einnig verður aukið við fræðslu
því auk andlegu þjálfunar líkt og síðast þá verður nú einnig boðið upp á
fræðslu um næringu.
c. Stundataflan og frístundarúta
Stundatafla íþróttahúsanna er tilbúin. Er hún að mestu leiti eins og í fyrra.
Frístundarúta verður með sama fyrirkomulagi og í fyrra, Holtahverfið verður
með en fækkað verður stoppistöðum inn í firði.
d. Samstarfssamningur HSV og Ísafjarðarbæjar
Samstarfssamningur rennur út um áramót. Fara þarf í viðræður við
Ísafjarðarbæ um nýjan samning. Rætt um áhersluatriði í nýjum samningi.
Framkvæmdastjóra falið að óska eftir samningsviðræðum við Ísafjarðarbæ.
e. Annað
Breytingar eru framundan í starfsmannamálum HSV. Framkvæmdastjóri
tilkynnir að hún hyggst hætta sem framkvæmdastjóri HSV um áramót.
Ákveðið að auglýsa starfið eins fljótt og auðið er frá 1. desember eða eftir
nánara samkomulagi.
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3. Vinna við Jafnréttisáætlun HSV og Fræðslu- og forvarnarstefnu HSV
Framkvæmdastjóri kynnir breytingar á jafnréttisáætlun HSV og Fræðslu- og
forvarnarstefnu HSV í samræmi við samþykkt héraðsþings HSV í maí. Verður unnið
áfram og teknar til umfjöllunar á næsta fundi stjórnar.
4. Fræðsla og námskeið og styrkir
Framkvæmdastjóri fer yfir boð um námskeið og fræðslu sem borist hafa. 1. október
er lok umsóknarfrests um styrk úr Fræðslu- og verkefnasjóði UMFÍ og einnig hjá
Íþróttasjóði. Hjá íþróttasjóði er sérstaklega horft til verkefna sem stuðla að aukinni
þátttöku barna af erlendum uppruna. Þar eru einnig veittir styrkir til að stunda
rannsóknir á ýmsum þáttum íþróttastarfsemi í landinu. Stjórn ræðir hugmyndir og
tillögur að verkefnum sem tilvalið er að sækja um styrk fyrir. Margrét bendir á að
auka þyrfti úrval einstaklingsgreina á svæðinu sérstaklega með tilliti til barna af
erlendum uppruna. Einnig rætt um að vera með verkefni fyrir 10 – 12 ára sem ekki
skila sér í skipulagt íþróttastarf. Frankvæmdastjóra falið að útfæra hugmyndir stjórnar
og sækja um styrki.
5. Ólympíuhlaup ÍSÍ á Ísafirði
ÍSÍ hyggst koma til Ísafjarðar og opna Ólympíuhlaupið með nemendum úr
Grunnskólum á svæðinu. Til kynningar.
6. Önnur mál
a. Sambandsþing UMFÍ 11.-13. október. Rætt um val á fulltrúum HSV á þingið.
b. Uppbyggingasamningar. Farið yfir óskir um uppbyggingasamninga fyrir 2020.
c. Ummæli yfirmanns knattspyrnumála hjá KSÍ um ungan leikmann Vestra.
Hildur segir frá fréttum af ummælum Arnars Þórs Viðarssonar um ungan
leikmann Vestra í knattspyrnu og að hann þurfi að leita til annars félags til að
ná frekari framförum. Stjórn þykir vont að vita til þess að þetta sé sýn
forystumanna í íþróttahreyfingunni á afreksstarf hér á svæðinu og stöðu
ungra afreksmanna á landsbyggðinni. Í ljósi afsökunarbeiðni viðkomandi
starfsmanns KSÍ er ákveðið að aðhafast ekki frekar.
d. Formaður minnir á samþykkt stjórnar og héraðsþings 2019 um samstarf og
samvinnu við önnur héraðssambönd á svæðinu. Framkvæmdastjóra falið að
leita eftir fundi við HSB.

Fundi slitið kl. 18.30

