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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 4. febrúar 2020    kl. 18:15 

Fundarsalur A, Íþróttamiðstöðinni Laugardal 

 

Mæting:      Fjarverandi: 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri  

 Stefán Jóhannesson, varaformaður 

Kristín Hálfdánardóttir, ritari  

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi   

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn  

Steinn Einarsson, varastjórn  

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  

 

Fundarefni 

• Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar 

• Fjármál – staðan 

• Afgreiðsla á erindi frá Aftureldingu 

• Umsóknir um styrki ÍSÍ  

• Vinnuhópar ÍSÍ 

• Fagráð YFN 

• Ársþing 

• Landsliðsmál 

• U19 kvenna mót á Íslandi 

• Afreksstjóri – hugmyndafræði og skipulag 

• 2020 CEV Coaches Convention 

• Skipting á skatti BLÍ á Öldungamóti 

• Ágreiningur um félagaskipti 

• Önnur mál 

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

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

• Fundargerð borin upp 
og samþykkt 
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Fjármálastaða 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar segir frá stöðu 
fjármála 

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

• Lagt er til að sækja um 
yfirdráttarheimild að 
upphæð 3.500.000 og 
semja um 
lækkunarferli út þetta 
ár. 

• Umræða um 
iðkendagjald og þau 
félög sem ekki enn 
hafa greitt gjaldið. 
Leikheimild er ekki til 
staðar ef gjaldið er 
ekki greitt.  

• Þarf að koma skýr 
skilaboðum til 
félaganna um að 
greiða.  

• Ákveðið að sækja um 
heimild að upphæð 3.5 
til bankans með 
lækkunarferli. 

• Fyrir næsta tímabil 
þarf að greiða gjaldið.  

• Reyna að fá fund með 
ÍSÍ útaf stöðunni. 

 

 

 

Afgreiðsla á erindi v/fjölda leikmanna á skýrslu. 

 Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar/Sævar • Umræða góð um að 
heimila 14 leikmenn á 
leikskýrslu 

• Samþykkt á fundi og 
Sævari falið að 
tilkynna þetta til 
hreyfingarinnar 

 

 

 

Umsóknir um styrki ÍSÍ – föstudagur kl. 09.10 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar 
 

• Upplýsingafundur á 
föstudag kl. 09.10.  

• Hérna eru tækifæri til 
að ná í tekjur til að 
byrja sem dæmi 
þjálfaramenntun og 
svo framvegis. Hægt 
að búa til verkefni og 
fá aðstoð við það.  

• Hver getur mætt á 
þennan fund? Sævar 
og Óli fara á þennan 
fund. Lesa yfir þetta 
vel og fá upp skoðun á 
málinu. 
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Vinnuhópar ÍSÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá.  
 

• Vinnuhópar ÍSÍ. BLÍ 
beðið um að tilnefna 
aðila í þessa 
vinnuhópa.  

• Tveir aðilar frá BLÍ.  

• Vinnuhópur um 
skólamál  

• Vinnuhópur um 
umhverfi 
Afreksíþróttafólks  

• Vinnuhópur um 
tryggingamál 
afreksíþróttafólks.  

• Nokkur nöfn komu upp 
í umræðunni. 

• Heyra í Andra Stefáns 
um hvað sé 
nákvæmlega hvernig 
skal tilnefna í þessa 
hópa.   

• Sævar heyrir í fjórum 
aðilum til að tilnefna í 
hópana.  

  

Fagráð YFN -  

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá: 
  

• Þakka fólkinu vel fyrir 
störfin með skýrsluna. 

• Skýrslan vel unnin og 
er fólkið í hópnum 
tilbúið að vinna áfram í 
þessum málum.   

• Meðlimum fagráðsins 
er þakkað fyrir vel 
unnin störf.  

• Lagt er til að nefndin 
skili af sér kynningu til 
Yngriflokkanefndar og 
svo kynnt á næsta 
stjórnarfundi.  

 

Ársþing BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Umræða um að ná 
fleirum inn á ársþingið. 
Og hvort sé betra að 
hafa þingið á föstudegi 
eða laugardegi. .  

• Ákveðið að hafa 
ársþing BLÍ 
laugardaginn 28. mars 
kl. 10.00.  

• Sævar bókar alla salina 
í Íþróttamiðstöðinni.  

 

Landsliðsmál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Eftir aukafund stjórnar 
er umræða um að 
landsliðin fari ekki í EM 
á þessu ári þarf að 

• Stjórn sendir boltann 
til baka á 
landsliðsnefnd með að 
klára að búa til 
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klára frá hendi 
landsliðsnefndar.  

• Umræða um Pasqual 
Challenge. Er á 
vondum tíma og 
líklega ekki heppilegt 
að senda út lið.  

tilkynningu vegna 
ákvörðunar um EM.  

• Einnig er því skilað til 
nefndarinnar að senda 
frekari rökstuðning um 
að fara með lið á 
Pasqual Challenge – og 
hvaða lið þá? 

 

U19 Kvenna 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Það þarf að ákveða 
dagsetningu. Við 
getum fengið 15.-18. 
Maí í UMFÍ á 
Laugarvatni. Eða 4.-6. 
Júní.  

• Ákveðið 4. – 6. Júní á 
Laugarvatni.  

• Gera úttekt á 
Íþróttahúsinu.  

 

Afreksstjóri – Hugmyndafræði og skipulag 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Burkhard Disch vill 
koma og setja saman 
hugmyndafræðina hér 
hjá okkur í 
Blaksambandinu. Er 
klár að koma inn 17.-
25. Febrúar.  

• Samþykkt. Þurfum sjálf 
að vera laus í kringum 
þessa daga til að funda 
með Burkhard o.fl.   

 

2020 CEV Coaches Convention - sumar 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Frestað  • Frestað til næsta 
fundar. 

 

Skipting á skatti BLÍ á öldungamóti  

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Til umræðu er erindi 
sem Blaksambandið 
sendi á Öldung næsta 
móts hjá ÍBV og BF.  

• Er frekar óskiljanlegar 
upplýsingar frá 
Öldungi mótsins 

• Ákveðið að rukka eftir 
því sem fram kemur að 
skiptingin sé 50/50.  

• Sævar svarar með 
þeim skilaboðum. Og 
þar með þeim 
upplýsingum um eins 
og dæmið er sett upp 
50/50.  
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• Þau eru búin að segja 
að skipting sé 50/50 og 
BLÍ rukkar eftir því 

 

Ágreiningur um félagaskipti 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar leiðir þetta í 
byrjun en víkur af 
fundi vegna tengsla 
við annan málsaðila. 

 

• Eftir ráðleggingu 
lögfræðings víkja 
Steinn og Grétar af 
fundi vegna 
ákvörðunar.  

• Eftir sitja Árni Jón, 
Kristín, Svandís og 
Sigurbjörn Árni 

• Mál Kristins Freys og 
Aftureldingar 

• Félagaskipti hafa borist 
og greiðsla fyrir þeim 
en upp á vantar 
undirskrift fráfarandi 
félags.  

• Í ljósi þeirra gagna sem 
BLÍ hefur borist er ekki 
hægt að sjá annað en 
að leikmenn séu 
skuldlausir við félagið 
sem óskað er eftir að 
ganga úr. Þess vegna 
er æskilegt að fá 
frekari rökstuðning frá 
hlutaðeigandi aðilum 
um það hvers vegna 
félagaskiptin ættu eða 
ættu ekki að ganga í 
gegn.  

• Hlutaðeigandi aðilar 
hafa til og með 16. 
febrúar til að skila inn 
umbeðnum gögnum 
og í framhaldi mun 
Blaksambandið 
úrskurða um 
félagaskiptin með 
hjálp lögfræðinga og 
annarra hlutlausra 
aðila eins og þörf 
þykir. 

• Sævari falið að senda 
bréf á málsaðila hið 
fyrsta. 

• Mál Luz Medina og KA • Félagaskipti hafa borist 
og greiðsla fyrir þeim 
en upp á vantar 
undirskrift fráfarandi 
félags. 

• Í ljósi þeirra gagna sem 
BLÍ hefur borist er ekki 
hægt að sjá annað en 
að leikmenn séu 
skuldlausir við félagið 
sem óskað er eftir að 
ganga úr. Þess vegna 
er æskilegt að fá 
frekari rökstuðning frá 
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hlutaðeigandi aðilum 
um það hvers vegna 
félagaskiptin ættu eða 
ættu ekki að ganga í 
gegn.  

• Hlutaðeigandi aðilar 
hafa til og með 16. 
febrúar til að skila inn 
umbeðnum gögnum 
og í framhaldi mun 
Blaksambandið 
úrskurða um 
félagaskiptin með 
hjálp lögfræðinga og 
annarra hlutlausra 
aðila eins og þörf 
þykir.  

• Sævari falið að senda 
bréf á málsaðila hið 
fyrsta. 

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar •  •  

• Bikarmót BLÍ – 
Niðurstaða 

• Ekki yngriflokkar í 
Bikarhelginni.  

• Næstu helgi. Bikarmót 
yngriflokka. Skorað á 
stjórnarmenn að láta 
sjá sig.  

• Kjörísbikarinn • 13.-15. mars 

• Framkvæmd 

• Markaðssetning og 
sala auglýsinga 

• Um leið og ljóst er 
hvaða lið fara í 
úrslitakeppnina að það 
komi tillaga um LED 
auglýsingar.  

• Þjálfaranámskeið • Verkefnastjórnun 

• Ákveða dagsetningu 

• Athugað með Hnikarr 
og hans aðkomu að 
verkefninu 

• Næsti stjórnarfundur • Fyrsti þriðjud. í mars. • 3. mars.  

 

 

Fundi slitið kl. 21:30 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 


