Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 15. janúar 2020 kl. 16:30
Fundarsalur A, Íþróttamiðstöðinni Laugardal
Mæting:

Fjarverandi:

Grétar Eggertsson formaður
Stefán Jóhannesson, varaformaður
Steinn Einarsson, varastjórn
Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi í síma
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri
Kristín Hálfdánardóttir, ritari

Fundarefni
•
•
•
•
•
•
•

Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar
Fjármál – staðan
Landsliðsnefnd
Nýr keppnisbolti
Ársþing BLÍ
Fagráð YFN
Önnur mál

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Fundarmenn búnir að
fá sent og því lagt fram
til samþykktar.

Næstu skref og ákvörðun
• Fundargerð borin upp
og samþykkt

Umræða
• Umræða um alvarlega
stöðu sambandsins í
fjármálunum. Lausafé
lítið og smáskuldir
margar.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að taka fund
með ÍSÍ til að skoða
skuldastöðuna og
þessa alvarlegu stöðu
Blaksambandsins.

Fjármálastaða
Hver segir frá
• Sævar segir frá stöðu
fjármála
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Landsliðsnefnd
Hver segir frá
• Stefán segir frá

•

•

Hvað er framundan?

Afrekssjóður

•

U19 lokakeppni SCA

•

A landslið karla
þjálfari

Umræða
• Novotel Cup frásögn.
ISL með brons í báðum
flokkum. Níu
einstaklingar fengu
afhent bronsmerki og
Thelma Dögg
Grétarsdóttir fékk
afhent silfurmerki.
• Það eru komnar
upplýsingar um EM.
Það er alveg eins
fyrirkomulag á þessu
og var síðast en þó er
breyting að
riðlakeppnin byrjar 10.
Ágúst og er til 6.
september.
• Rætt aðeins um
afrekssjóðsfund sem
haldin var í gær í þessu
samhengi.
• Rætt um silfurdeildina
í Evrópu.
• Það að taka þátt í EM
snýst bæði um
fjárhagslegu hliðina og
íþróttalegu hliðina.
• Mikil umræða um
hvort á að taka þátt
eða ekki.
• Rætt um fundinn sem
GE og SJ og SMG áttu
við sjóðinn.
• Þurfum sem stjórn að
skoða umsóknina sem
Sævar gerir betur og
taka meira alvarlega.
• Tímasetningu þarf að
finna fyrir maí mót
U19.
•

Almenn ánægja með
þjálfarann á NOVOTEL

Næstu skref og ákvörðun
• Frábært mót og
þurfum að líta þetta
jákvæðum augum með
huga við að taka þátt
aftur í þessu móti.

•

•

•

•
•

•

•

Ákveðið að kalla
landsliðsfólk á fund til
að heyra sjónarmið
þeirra varðandi
þátttöku landsliðanna
okkar.
Landsliðsþjálfarar gera
leikmannalista til að
kalla á fund sem allra
fyrst.
Fundur er í höndum
landsliðsnefndar BLÍ.

Lokaskil á
umsóknargögnum til
ÍSÍ.
Þarf einnig að klára
skilagrein fyrir sjóðinn
2019.
Landsliðsnefndin
hittist á miðvikudaginn
til að skoða
dagsetningu.
Þarf að ganga frá
ráðningu A
landsliðsþjálfara.
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Nýr keppnisbolti
Hver segir frá
• Sævar segir frá.

Umræða
• Taka upp nýja boltann
og setja upp tillögu að
hvernig innleiðingin
skal vera.
• BLÍ hefur fengið um 20
bolta í styrk og er
planið að nota þá í
Kjörísbikarnum 13.-15.
mars.
• Sævar búinn að skrifa
bréf til að senda út
vegna þessa máls og
þar er listað upp
nákvæmlega hvernig
boltinn sé innleiddur,
þ.e. notkun í
úrslitahelginni í
Kjörísbikarnum þessa
leiktíð. Frá og með
næstu leiktíð (20202021) sé boltinn
notaður í Mizunodeild
en valkvætt í 1. Deild.
Frá tímabilinu 20212022 sé boltinn
kominn alfarið í allar
deildir.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að senda út
bréfið til aðildarfélaga
BLÍ og dómara
sambandsins.

Umræða
• Tillaga að dagsetningu
sett fram sem 27. mars
eða 28. mars.
• Viljum reyna að fá sem
flesta á ársþing BLÍ. Af
hverju mæta aðilar
ekki frá félögum á
þing? Fleiri aðila inn á
þingið og breiðari hóp.
Litlu félögin eiga jafn
mikið heima þarna
eins og aðilar frá stóru
félögunum.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að hugsa um
dagatalið og taka
lokaákvörðun um
dagsetningu og vinnu
við ársþing á næsta
fundi stjórnar í byrjun
febrúar.
• Tímasetningin gæti
verið erfið útaf öðrum
verkefnum hjá BLÍ.

Ársþing BLÍ
Hver segir frá
• Grétar segir frá.
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Fagráð YFN - Steinn
Hver segir frá
• Steinn segir frá:

•

Yngriflokkanefnd

Umræða
• Vinnan er í góðum gír.
Þau eru búin að henda
út spurningakönnun.
Og eru að vinna í því.
• Vinnufundur ráðsins
næsta sunnudag.
• Er Svandís að koma inn
aftur eða ekki?
• Svandís veit af því
fljótlega og þau Steinn
þurfa að ræða saman
um framhaldið.

Næstu skref og ákvörðun
• Skila af sér fyrir 25.
janúar stefnu til
framtíðar.

Umræða
• Úrslit 13.-15. mars

Næstu skref og ákvörðun
• Af stað með
markaðsmál og
framkvæmdahliðina.
• Mikilvægt að ná
auglýsingum á LED.
• GE kemst ekki og
Stefán er að hugsa
málið. Þarf að svara
því í dag 15. jan.
• Þarf að ákveða
dagsetningu eða
tímasetningu.

•

Steinn verður í
formannssætinu
þangað til annað er
ákveðið.

Önnur mál
Hver segir frá
• Grétar:Kjörísbikarinn

•

CEV General Assembly
auka þing 29. feb 2020

•

Boðsfundur í VIENNA.
Mögulega fundur
Smáþjóðanna.

•

Þjálfaranámskeið

•

Koma þessu verkefni
af stað og hafa helst í
febrúar. Það þarf að
finna fólkið sem tekur
þetta verkefni, fóstrar
það og kemur því
áfram.
Grindin er klár en
kennslugögnin þarf
ennþá.
Sævar og Grétar.
Þurfum að meta hvort
Sideline uppfylli þær
þarfir sem AMÍ
grunnurinn er að setja
upp.
Óli er með tillögu
vegna þarfa á
leikdögum að leggja
það til að Bikarmót
Yngriflokka verði allt
spilað í Digranesi í

•

•

•

AMÍ gagnagrunnur ÍSÍ

Bikarmót yngri flokka

•

•

•
•

•

Sævar eða Óli skoða
möguleikana í Sideline
vs. þetta kerfi.
Þurfum að skoða vel
og meta… kostar
ekkert að vera í AMÍ.
Óli sendir á YFN bréf
um þetta á morgun
fimmtudag.
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•

Blakkona og
blakmaður ársins

•

•

Upplýsingagjöf til
hreyfingarinnar

•

•
•

Útgreiðsla úr
Afrekssjóði BLÍ

•

•

Stjórnendaþjálfun

•

•
•
•

Afreksstjóri.
Öldungamót
Erindi frá Aftureldingu

•
•
•

•

• Næsti stjórnarfundur
Fundi slitið kl. 18:45

•

febrúar en ekki á
úrslitahelgi bikarsins.
Fyrirkomulag.

•

Hreyfingin veit lítið af
því hvað hefur verið
gert á tímabilinu frá
síðasta þingi.
Það vantar sýnileika
íþróttarinnar.
Greiðsla úr sjóðnum
var um 400 þúsund til
ungmenna sem sóttu
um.
Sævar, Grétar og Óli
fór á námskeiðið. Farið
í gegnum mjög einföld
atriði til þess að
stjórna vinnunni sinni.

•

Burkhard Disch
Senda út v/skatts
Umræða um hvort eigi
að setja í reglur að það
megi 14 leikmenn á
leikskýrslu.
Hver er
rökstuðningurinn um
þessar vangaveltur.
Fyrsti þriðjud. í feb.

•
•
•

•

Ákveðið að skoða
hvort þurfi að breyta
fyrirkomulaginu.
Huga betur að þessu,
setja fréttir á
heimasíðu, facebook
o.s.frv.
Til fullt af efni.

•

Styrkirnir voru greiddir
út 31.12.2019.

•

Frábært námskeið og
líklega verður aftur
svona í haust.
ÍSÍ hrósað fyrir að
koma þessu námskeiði
á.
Skoða málið
Benda á reglurnar
Rökstuðning frá
Aftureldingu og svo að
stjórnin taki ákvörðun.

•

•

4. febrúar.

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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