Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 2. september 2019 kl. 17:15
Fundarsalur A, Íþróttamiðstöðinni Laugardal
Mæting:
Grétar Eggertsson formaður
Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri
Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi
Steinn Einarsson, varastjórn
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri

Stefán Jóhannesson, varaformaður
Kristín Hálfdánardóttir, ritari
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn
Óli Þór Júlíusson, verkefnastjóri

Fundarefni
•
•
•
•
•

Heimasíða BLÍ
Formannafundur BLÍ
Yngriflokkar
Útsendingar frá efstu deildum
Afreksstjóri

•
•
•
•
•

Fjármál - yfirferð
Landsliðsmál
Sideline / Datera
Bikarkeppni BLÍ
Önnur mál og upplýsingarflæði

Grétar stjórnar fundinum og bað Sævar um að rita fundargerð
Fundurinn hófst með tilkynningu um að Ragnheiður Sigurðardóttir hefur sagt sig úr sínu embætti í
varastjórn Blaksambandsins.

Heimasíða BLÍ
Hver segir frá
Umræða
• Kristín segir frá gangi mála
• Hvað á að vera sýnilegt,
með nýja heimasíðu BLÍ.
gildandi reglur t.d.
• Grunnútlit og efniflokkar
• Tenging við DataVolley
klárir.
gruninn er flókin og beðið
eftir því.
• Beðið eftir greiðslugátt
• Nokkuð mikið verk eftir til
• Þetta er aðallega
að geta opnað en þó væri
upplýsingasíða en ekki
hægt að opna og vinna svo
afþreyingarsíða.
áfram í síðunni.
• Mikið verk eftir og hvenær á
að opna?

Næstu skref og ákvörðun
• Næstu skref eru að skoða
efnistök frá nefndum,
mótamálin og fundargerðir.
• Halldór Elvarsson kemur að
grafískri hönnun og hefur
boðið fram krafta sína í slíka
vinnu.
• Ákveðið að opna 20.
september við fyrsta leik í
Mizunodeildinni.
•

Fjármál - yfirferð
Hver segir frá
• Sævar segir frá stöðu
fjármála og innheimtu
aðferðum vegna
þátttökugjalda.

Umræða
• Aðhald verður að vera í
þessum málum og vonandi
næst að klára útistandandi
skuldir í þessum mánuði.
• Vel gekk að ganga frá
síðustu mánaðamótum eftir
að frestur var fenginn á
stóran reikning vegna
Smáþjóðaleika.

Næstu skref og ákvörðun
• Halda vel á spöðunum í
fjármálum..
• Sævar heldur áfram að
stjórna þessu með aðstoð
gjaldkera.

Formannafundur BLÍ
Hver segir frá
• Grétar fer yfir dagskrá
formannafundar

Umræða
Næstu skref og ákvörðun
• Rætt um keppnistímabilið og • Fundurinn kl. 18. Á morgun
umgjörð leikja.
og er stjórnarmönnum
boðið að mæta ef þau
• Rafræna leikskýrslu og
komast.
DataVolley þar sem Óli J
hefur samþykkt að fara í
• Koma að í öðrum málum
námskeið með félögunum.
varðandi siðareglur og
hegðunarmál allra í félaginu
• Iðkendagjöld og
gagnvar dómurum t.d. og að
fyrirkomulag á greiðslu rætt
formaður BLÍ heimsæki
í tengslum við heimasíðuna
félögin í haust.
• Útsendingar í úrvalsdeild
• Einnig að boðleiðir séu
réttar og að öll skilaboð
komist í hendur réttra aðila.
• Ítreka við félögin að vera
með reglugerðir
sambandsins á hreinu.

Landsliðsmál
Hver segir frá
• Stefán fer aðeins yfir stöðu
mála landsliðsnefndar.
• Lokamót Smáþjóða karla í
færeyjum.
• Þjálfararáðningar U17 og
U19
• Viðræður við þjálfara A
landsliðanna í gangi
• Boð í mót

Umræða
Næstu skref og ákvörðun
• Þjálfarar A liðs karla fyrir
• Augljóst að við náum ekki að
Færeyjaferðina eru Filip og
senda okkar sterkasta lið. 18
Mateo. Unnið er í
manna hópur að fara, 14
leikmannamálum núna.
leikmenn 3 liðsstarfsmenn
og dómari.
• Verið er klára ráðningu U17
og U19 NEVZA. Gefið út í
• Gefið út í vikunni um
vikunni.
þjálfara unglingaliðanna.
• Líklega verða samningar
• Landsliðsnefnd heldur áfram
kláraðir við A liðs þjálfarana
samningaviðræðum.
um liðin en annar samningur

•

Gerður við Afreksstjóra sem
verður þá yfirmaður allra
landsliða hjá BLÍ.
Höfum fengið boð í mót í
Liechtenstein milli jóla og
nýárs fyrir kvennalandsliðið
en bæði liðin í NOVOTEL
CUP sem er fyrstu helgina í
janúar. Hagkvæmari kostur
er ferð til Luxemborgar.

•

Landsliðsnefnd metur áfram
í samráði við þjálfara hvort
við sendum lið í boðsmóti.

Yngriflokkamál
Hver segir frá
• Svandís fer yfir málefni
yngriflokka.
• Hæfileikabúðir
• Mótamál
• Kynning á nýju kerfi

Umræða
Næstu skref og ákvörðun
• Sagt frá skýrslu Nataliu og
• Keppnis- og mótahald er
Hnikarrs um að ná til
nokkuð skýrt og veturinn
íþróttakennara til að koma
verður notaður í að móta
blaki inn í skóla. Þörf er á að
framtíðarstefnu.
einblína meira á stráka í
• Upplýsingar um reglur
vetur.
sendir Svandís á Kristínu
• Umræðan um að fá Peter
fyrir uppsetningu á
Morell til Íslands, sniðugt að
heimasíðu.
byrja öðruvísi en áður, þ.e.
• Rætt um að hvetja félögin til
með Smassleikjum.
að halda landshlutamót eða
• Gekk vel með hæfileikabúðir
heimsóknir milli félaga með
um daginn enda um 100
krakkana til að fjölga
krakkar sem tóku þátt.
verkefnum fyrir þau.
Spurning með aldurinn og
hvort þau séu orðin of
gömul í búðunum.
• Á fundi yngriflokkanefndar
um daginn var ákveðið að
setja upp 1 langt mót fyrir
alla yngriflokka. Haft
samband við blak.is vegna
þessa en síðan er spurning
um nýtt mótakerfi, league
manager.
• Bikarmótið verður þannig
að allt klárast nema 3.
Flokkar sem klárast á
úrslitahelgi bikarkeppninnar
í Digranesi.

Sideline og Daterafundir
Hver segir frá
• Grétar segir frá tveimur
fundum sem nokkrir úr
stjórn sóttu
• Sideline: Samskiptagrunnur
og þjálfarabanki
• Datera: Sýnileiki á
samfélagsmiðlum

Umræða
Næstu skref og ákvörðun
• Komið fram verðtilboð frá
• Ákveðið að skoða vel
Sideline um aðganginn.
Sideline og taka ákvörðun
Sniðugt tæki fyrir
fljótlega.
Afreksstjóra eða skrifstofu
• Ákveðið að athuga með
BLÍ ásamt til þjálfara
styrktaraðila fyrir verkefnið
• Datera er fyrirtæki sem er
tengt samfélagsmiðlum og
með ráðgjöf fyrir sambandið
taka ákvörðun síðar.
í notkun á Samfélagsmiðlum.
Efni og slíkt er dýrast í því.

Útsendingamál í efstu deild
Hver segir frá
• Grétar og Sævar segja frá
viðræðum við Genious
Sports um útsendingar

Umræða
• Klárlega þarf að vera með
útsendingar frá leikjum og
þessi aðili gæti verið góður
kostur þar sem þetta væri
samtengt rafrænu
leikskýrslunni.
• Ljóst er að Sporttv er líka
kostur en þar er mikill
kostnaður.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að skoða mjög vel
þennan samning við Genious
Sports og heyra meira frá
þeim um virknina.

Umræða
• Hefur gengið vel þetta
samstarf og jákvætt að
fyrirtækið vilji halda áfram.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að ganga frá
samningi.

Umræða
• Aðalspurningin er hvort BLÍ
hafi efni á því að ráða
afreksstjóra til starfa,
fjárhagslega.
• EN hefur BLÍ efni á því að
vera EKKI með afreksstjóra?

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að fá Árna Jón til að
kanna hvort það sé hægt
fjárhagslega.

Bikarkeppni BLÍ
Hver segir frá
• Grétar segir frá nýjum
samningsdrögum við Kjörís
um bikarkeppnina.

Afreksstjóri
Hver segir frá
• Grétar segir frá vinnu sinni
um mótun starfs
afreksstjóra.

Önnur mál

Hver segir frá
• Meistarakeppni BLÍ
•

CEV þing

•

Dómaranámskeið

•

Dómararáðstefna CEV

•

Vinnuhópur um Kidsvolley

•

Stjórn BLÍ

•

Strandblaklið í Skotlandi

•

Þjálfaramenntun

Umræða
• Umgjörð verður að vera í
lagi. Á að vera með
útsendingu?
• Jasoni hefur verið boðið á
þingið og verður hann
heiðraður þars.
• Guðmundur Helgi
Þorsteinsson hefur boðið sig
fram í stjórn SCA og í forseta
SCA samtakanna.
• Sævar segir frá námskeiðinu
og að aðeins séu 2
þátttakendur skráðir.
• Sævari hefur verið boðið til
Makedóníu í þessa
ráðstefnu. Verið að kanna
flug og slíkt sem BLÍ þarf að
greiða.
• Skipa þarf vinnuhóp um
þetta verkefni, fara í skólana
og kynna íþróttina. Félögin
þurfa að vera klár.
• Rætt um Pólland og þá
staðreynd að margir
pólverjar búa á Íslandi.
• Óvissa um hvað gera skuli
þegar einhver dettur úr
stjórn eða varastjórn.
• Karla og kvennalið send í
lokamót EM Smáþjóða í
Perth.
• Steinn ræddi um góð gögn
sem hann fékk frá Sævari
vegna þjálfaramenntunar og
greinilegt að grindin sé
komin á það.

Fundi slitið kl. 19:06
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð

Næstu skref og ákvörðun
• Sævar og Óli verða í
sambandi við Kormák vegna
viðburðarins, Grétar athugar
með tilboð frá Sporttv um
útsendingu.
• Grétar fer á þingið fyrir hönd
BLÍ.
• Ákveðið að séu þetta fáir á
dómaranámskeiðinu skuli
gera námskeiðið online en
að þátttakendur mæti til að
taka próf.
• Ákveðið að bíða með að
tilkynna um þátttöku
þangað til kostnaður er
kominn endanlega.

•

Skipa vinnuhóp

•

Ársþing og kosningar stjórna
því hverjir eru í stjórn og
varastjórn.
Strandblaknefndin á
fjármuni í þetta mál.

•
•

Áfram unnið í þessum
málum í nefndinni.

