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Fundarsalur A, Íþróttamiðstöðinni Laugardal 

 

Mæting: 

Grétar Eggertsson formaður Stefán Jóhannesson, varaformaður 
Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri Kristín Hálfdánardóttir, ritari 
Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn 
Steinn Einarsson, varastjórn  
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri Óli Þór Júlíusson, verkefnastjóri 

 

Fundarefni 

• Yfirferð síðustu fundargerðar 

• Mótamál 

• Landsliðsmál 

• Verkefnastaða 

• Önnur mál og upplýsingarflæði 

 

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Fundurinn hófst með tilkynningu um að Ragnheiður Sigurðardóttir hefur sagt sig úr sínu embætti í 

varastjórn Blaksambandsins. Enginn verður fundinn í hennar stað fyrr en á næsta ársþingi þegar kosið er 

í embættið. 

 

Yfirferð á síðustu fundargerð 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar fer yfir • Kristínu sérstaklega þakkað 
fyrir góða vinnu í tengslum 
við heimasíðu.   

• Fundargerð borin upp og 
samþykkt 

 

  



 

Mótamál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar segir frá stöðu 
mótamála og innheimtu 
iðkendagjalda.  

• Allt á áætlun með mótið 
nema að bikarþátttaka er 
dræm. Búið að fresta til 8. 
okt.  

• Ekki hefur gefist tími til að 
rukka inn iðkendagjöldin og 
líklega er bið á því.  

• Fundarmenn telja það ekki 
nógu gott og bjóða fram 
aðstoð sína við verkefnið. Þó 
það geti verið flókið með alla 
þessa leikmenn og sumir á 
undanþágu.  

• Halda vel á spöðunum í 
fjármálum.. 

• Sævar heldur áfram að 
stjórna þessu með aðstoð 
gjaldkera. 

• Skrifstofan vinnur áfram í 
rukkun iðkendagjalda og 
óskar eftir aðstoð sé þess 
þörf. 

 

 

Landsliðsmál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar segir frá ferðum 
landsliðanna í október. 
Færeyjar A landslið kk 3.-
7.okt. U17 til IKAST í október 
og U19 til Kuortane. 

• Stefán segir frá A landsliðin 
og verkefni.  

• Stefán sagði frá samningi 
við Valal og Borja.  

 

• Umræða um landsliðsmál og 
álagspunkta hjá 
skrifstofunni.  

• Komið aðeins inn á 
Grunnskólamót UMSK og 
dagsetninguna upp á álagið 
að gera. 

• Komið boð frá LIE og LUX 
(NOVOTEL).  

• Ánægja er með verkefni 
landsliðanna og samninga 
við þjálfara kvennaliðsins.  

• Þarf að skoða með aðstoð 
frá stjórnarmönnum inn í 
álagstímann. Frí 
starfsmanna sé t.d. ekki í lagi 
á þessum tíma. 

• Talað um að hafa 
dagsetninguna síðar og ekki 
inni í þessum álagspunkti.  

• Þarf að huga betur að 
skipulagi í álagi og bæta 
skipulagninguna. 

• Stjórn ákvað að senda 
kvennaliðið í NOVOTEL og 
ATHUGA með karlaliðið. 

• Næst er að ræða um starf 
Afreksstjóra. 

 

CEV þing 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar sagði frá þingum sem 
hann sótti, NEVZA og SCA 

• SCA þingið 
 

• Lítið sem kom fram í NEVZA 
þinginu en þó hlutir frá 
Tæknifundinunm í vor.  

• Okkar maður, Guðmundur 
Helgi fékk ekki kjör sem 
forseti samtakanna en fór í 
stjórnina.  

• Næsti tæknifundur í 
Færeyjum, í apríl. 

• Gríðarlegur 
menningarmunur á milli í 
SCA. Kom í kjölfarið að nú 
eru valdahlutföllin komin í 
miðevrópu.  



• Talað um málið endalausa, 
erlenda leikmanna hjá SCA.  

• Mikið rætt um skipulagsleysi 
hjá SCA.  

• Næsta CEV þing í Moskvu 
19. júní 2020.  

 

 

Styrkumsóknir strandblakara 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar segir frá 
 

• Strandblaksnefnd setti upp 
75.000 kr. á mann..  

 

• Ákveðið að veita 
strandblökurum 75.000 kr. á 
mann í styrk, heildar 
upphæð 300.000 sem 
greiddur verður út við fyrsta 
tækifæri af reikningi 
strandblaksins.  

Staða á verkefnum 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Heimasíða 

• Mótakerfi yngriflokka 

• Útsendingarmál 
 

• Kristín fór yfir það sem 
vantar á síðuna, 

• Grétar sagði frá samningi við 
League Manager 

• Útsendingarmál 

• Koma inn fréttum um það 
sem við höfum gengið frá. 

• Leiðbeiningar um 
myndavélar og netstyrk 
o.s.frv. 

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá 
strandblakssamstarfi við 
Dani. 

• Genius útsendingar 

• Samningamál Benecta og 
Emerald 

• Endurhönnun 
skrifstofunnar 

 

• kostnaður ekki mikill og 
umræða um að ganga frá 
samningi. 

• Frábært 

• Á eftir að setja sig í samband 
við fyrirtækin um samning 

• Komið nýtt tilboð frá IKEA 

• Ákveðið að gera þennan 
samning við dani um 
stelpurnar. Grétar hefur 
samband við Danina.  

• Haldið áfram vinnunni með 
Genius með það að 
markmiði að koma streymi í 
loftið sem first.  

• Haldið áfram að athuga 
samning við Benecta og 
Emerald þó deildir séu 
byrjaðar. Möguleikar í 
annarskonar samstarfi. 

• Stjórnin treysti Grétari, 
Sævari og Óla til að klára 
málið um skrifstofuna.  

 

 

Fundi slitið kl. 19:15 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 


