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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 5. nóvember 2019    kl. 17:15 

Fundarsalur C, 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 

• Fjármál – staðan 

• Heimasíða BLÍ – staðan 

• Landsliðsmál 

• Yngriflokkanefnd 

• Útsendingamál 

• Önnur mál  

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

 

Yfirferð á síðustu fundargerð 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar fer yfir • Engin • Fundargerð borin upp 
og samþykkt 

  

Fjármálastaða 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar segir frá stöðu 
og innheimtu 
iðkendagjalda.  

• Gefst tími til að klára 
innheimtu 
iðkendagjalda. Staðan 
er ágæt en þó þarf að 
halda vel á spöðunum 

• Ákveðið að Formaður 
og gjaldkeri setjist 
niður með 
framkvæmdastjóra til 
að fara betur yfir 
fjármálin og aðferðum 
breytt til hins betra.  
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Heimasíða BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Kristín segir frá gangi í 
nýju heimasíðunni.  
Segir frá hugmynd um 
hvernig Öldungamótið 
segir frá síðunni.  

 

• Farið yfir heimasíðuna 
og hvað er eftir. 
Umræða um að hafa 
ekki sér síðu fyrir 
öldungamótin og að 
strandblak.com verði 
linkað frá okkar síðu.  

• Síðan er símavænni en 
tölvuvæn.  

• Að laga allt sem er fyrir 
og uppfæra er auðvelt.  

• Beðið eftir greiðslugátt 
og útsendingasíðunni.  

• Stilla síðuna betur af. 
Stóra myndin of stór á 
forsíðu 

• Skoða flokkana í 
landsliðsdálki.  

• Kristín sendir 
Steingrími póst um 
síðuna og sérstaklega 
um .api dæmið og 
tengingu við 
mótakerfið.  

  

Landsliðsnefnd 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Stefán segir frá 
störfum nefndarinnar.  
NEVZA mótin búin, 4 
lið sem við sendum. 
Verkefnin gengu 
þokkalega, ferðir 
góðar, búningamál í 
lagi – gekk vel. 
Strákunum gekk betur 
bæði í U17 og U19 og 
ákveðin vonbrigði 
með kvennaliðin 
okkar.  

 

• Vorum með nokkra 
leikmenn í liðunum á 
auka-árinu sem við 
höfum undanþágu hjá 
NEVZA. Þarf að kíkja til 
baka í yngriflokkana. 

• Rætt um að hafa 
sameiginlegan fund 
með þjálfurunum eftir 
þessi verkefni.  

•  Ákveðið að fara vel 
yfir þessi verkefni með 
þjálfurum og boða til 
fundar 
landsliðsnefndar og 
þjálfaranna sem voru í 
verkefninu sem fyrst. 

• Verkefnastaða er óljós 
í sambandi við 
Evrópukeppni. Sú 
keppni verður óbreytt. 
Líklegir leiktímar eru 
ágúst/September á 
næsta ári. Á að taka 
þátt eða ekki?  

 

• Umræða um 
Evrópukeppnina. Ef 
leikmenn vilja ekki 
spila fyrir landsliðin þá 
er tilgangslaust að 
halda úti landsliði. 
Sýnir metnaðarleysi 
hjá BLÍ að halda EKKI 
úti landsliði.  

• Setja metnað í stóru 
mótin en ekki í 
smámótin. Þau telja 
inn í Afrekssjóðinn.  

• Allir sammála því að 
fólkið okkar þurfi að 
vera tilbúið en 

• Það hefur gríðarleg 
áhrif á afrekssjóðinn 
að taka þátt í 
Evrópukeppninni.  

• Stjórnarmenn eru 
sammála um að vera 
með í EM séu 
leikmenn klárir.  

• Landsliðsnefnd vinnur 
áfram með skipulag á 
næsta verkefni. Liðin 
send út 1. janúar 
vegna kostnaðar.  

• Klára ráðningu 
karlalandsliðsþjálfara, 
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fjárhagslega er þetta 
að sjálfsögðu þungt. 

• Markmið 
Blaksambandsins þarf 
að skipa eins sterku liði 
og hægt er.  

• Sammála um þjálfara 
karlamegin verði 
bráðabirgða þjálfari. 
Farið var yfir lista af 
mögulegum 
kandidötum.   

•  

skoða möguleika með 
það.  

• Að kalla saman fund 
með landsliðsfólki.  

 

• Aðeins stiklað á því 
hvort það verði 
sameining milli þjóða 
SCA í N-Evrópu, um þá 
sér keppni.  

 

• Framundan eru 
verkefni fyrir KK og 
KVK landsliðin – 
NOVOTEL CUP í 
Luxemborg.  

• Ekki vitað hvort verði 
af sér keppni fyrir N-
Evrópu en viljinn er til 
staðar hjá fleirum en 
Íslandi. 

• Óvíst hvort Ísland fái 
að taka þátt í 
forkeppni HM líka 

• Þjálfarar þurfa að fara 
að velja í sína hópa.  

• Engin ákvörðun tekin 
um framhald með 
umræðu SCA í N-
Evrópu, bíða og sjá. 

• Slæmt ef Ísland fær 
ekki tækifæri til að 
taka þátt í EM eins og 
2013 og 2017 

• Minnst á að Ísland taki 
að sér að framkvæma 
annan af tveimur 
riðlum EM unglinga. 
Lokakeppni U19 
stúlkur eða U20 
drengja. Sameiginlegt 
verkefni með 
Skotlandi.  

•  

• Jákvæð umræða var 
um þetta og talið 
frábært að Ísland verði 
þá með í lokakeppni 
EM í fyrsta sinn.  

• Ekki er tekin ákvörðun 
um EM mót 2023 á 
þessum fundi en 
fundarmenn sammála 
um að þetta sé mjög 
spennandi verkefni 

  

  

Yngriflokkanefnd  

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Steinn segir frá því 
sem gerðist á fundi 
nefndarinnar. Sjá 
fundargerð 30. 
október.  

  

• Fagnefnd sett á 
laggirnar og  stjórn 
beðin um upplegg um 
hverja á að setja í 
þessa nefnd sem fjallar 
um yngriflokkamál 
almennt. Hnikarr 
stjórnar nefndinni og 

•  Jákvætt að sjá þessa 
vinnu og stjórn 
samþykkir þessi störf 
nefndarinnar.  

• Fundargerðir nefnda 
fara ekki inn á vefinn 
en verða aðgengilegar 
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skýrsla gefin út í lok 
janúar 2020.  

• Hvaða aðilar ættu að 
sitja í svona nefnd. 
Hámarks fjöldi í nefnd 
er 5 og finnst að þeir 
sem eigi að vera fólk 
sem er í þjálfun og 
afreksstjóri. 
Íþróttakennarar líka 
t.d.  

stjórn og 
framkvæmdastjóra. 

Útsendingarmál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá 
stöðunni 

  

• Markmið að fyrstu 
leikir verði á morgun 6. 
nóvember.  

• Umræða um að Stefán 
Jónsson verði 
innleiðingarstjóri 

• Ákveðið að negla lén 
og að Stefán Jónsson 
verði innleiðingarstjóri.  

• Myndavélarnar að 
koma upp í flestum 
húsum um þessar 
mundir.  

 

Vinnufundur í vor og verkefni 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá 
stöðunni 

 
  

• Getum sent út til 
félaganna eða boða 
fund og segja frá hvað 
hefur komið út úr 
fundinum í vor.  

• Einhverja leið þarf að 
fara til að segja frá því 
sem gert hefur verið. 
Nú þegar orðið er 
rólegra á skrifstofunni.  

• Stefán segir aðeins frá 
Bigg4vb.eu verkefninu 
sem hann og 
Guðmundur Helgi eru 
að vinna.  

• Heimasíðan er tilbúin 
og kíkt á um hvað 
þetta verkefni er. 
SPurningalisti hjá 
þjóðunum. Þurfum 
einnig að setja upp 
fókusgrúppur til að 
svara spurningum. 
Sama vinnan hjá öllum 
hópum og úr þessu 
verður afurð sem hægt 
að er nota til 
hljóðsjónar um 
hverskonar 
stjórnskipulag virkar 
fyrir Ísland. 

• Liggur fyrir að Ísland 
haldi fund fyrri partinn 
í maí á Íslandi.  

• Stjórn þarf að setja sig 
inn í þetta verkefni, 
lesa á heimasíðunni og 
slíkt. Erum að fá upp í 
hendurnar öflugt 
tækifæri til að fræðast 
um hvernig er góð 
stjórnsýsla hjá 
sérsambandinu 
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Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Erindi frá Gunnu Stínu 
um leikgreiningu 
leikja.  

 
 
 

• Snýst um að fólk geri 
DataVolley 
einhvernveginn eða 
ekki. Hugmyndin um 
að fá fagaðila erlendis 
sem tekur þetta að sér.  

• Engin ákvörðun um 
þetta tekin en 
fundarmenn fá erindið 
sent til að gera 
athugasemd.  

 

• Breytingar á 
skrifstofu.  

 

• Óli Þór í 80 % 
starfshlutfall 

•  

• Verður í 20% hjá 
UMSK. Samningur á 
mili 

•  

• Endurnýjun húsgagna 
á skrifstofu BLÍ 

 

• Málið er í biðstöðu á 
meðan verið er að 
gera verðsamanburð. 

• Ekki eru til fjármunir til 
að klára verkefnið en 
þörfin er hinsvegar 
mikil.  

• Ef þið sjáið eitthvað 
ókeypis sem hentar þá 
endilega láta vita. 

 

• Afreksstjóri • Þarf að ræða betur og 
klári uppsetningu 

• Ekki á hreinu hvort 
náist að ráða 
afreksstjóra á þessum 
leiktímabili 

• Samningamál 
v/styrktaraðila 

• Samningamál við 
Benecta eru í gangi 

• Þarf að klára samninga 
við benecta. 

• Afrekssjóður ÍSÍ 

•  

• Afrekssjóður ÍSÍ – 
Sævar og Grétar sóttu 
fundi sjóðsins 

• Sævar sér um að fylla 
út skilgreiningarseðil 
og stjórn les yfir, senda 
inn 24. nóvember 

• Félagaskiptamál: Aga- 
og úrskurðarnefnd 

•  

• Samningamál. Félag 
neitar að skrifa undir 
félagaskipti. Á að taka 
inn á borð stjórnar BLÍ. 
Almenn regla sé sú að 
ef ekki sé hægt að sýna 
fram skuldina þá sé 
hægt að rukka um sem 
nemur einum 
félagaskiptum.  

• Fyrra málið með 
samninginn er þannig 
launþegamál og ekki 
inni á borði stjórnar. 

• Efnilegir leikmenn í 
mörgum 
landsliðunum. 

• Tveir leikmenn í 
karlaliðunum sem fóru 
í öll verkefnin í 
október. 

• Það var sagt frá 
úrlausn málsins þar 
sem kom fram að 
þriðja ferðina hafi þeir 
ekki greitt fyrir.  

• Það þarf að skrifa 
verklagsreglu fyrir 
unglingalandsliðsfólk. 

Fundi slitið kl. 18:45 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


