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Fundargerð
Fundarritari: Svandís Þorsteinsdóttir
a.

Kynning síðasta mótshaldara á framkvæmd mótsins og ráðstöfun ágóða
Fulltrúi Stjörnunnar
i.Brynja kynnir starfið á stjörnustríðs mótinu frá 2016. Voru í samstarfi við Álftanes
þeir sáu um sín hús og spilað var á 13 völlum.
Skiptingin var 40 % í barnastarf og 25 og 25 á milli kvenna og karla og 10 í
aðra liði.
b. Kosning Öldungs næsta Öldungamóts
Fulltrúar þeirra sem sækja um í starfrófsröð félaganna
1. HK – Öldungur Ásta Sigrún Gylfadóttir Björg
kynnir HK.
Tímasetningin er 28-30 apríl. Fyrirkomulagið verður með sama
fyrirkomulagi og var 2013. Spilað í Kórnum og Fagralundi og síðan á
gerfigrasinu í
Lokahófið er hugað á að hafa í Kórnum Félagsheimilinu og djammið á
kvöldin.
ii. KA – Öldungur Hannes Garðarsson
Metnaður í að halda öldung á Akureyri og þeir vilja standa undir
væntingum sem gerðar eru. Ný lið hafa litið dagsins ljós úr nýliðastarfi
þeirra. Þeir fagna því að fá nýtt blóð og vilja byggja upp barnastarfið
áfram.
Þeir vilja nýta sér Bogann og Ka heimilið, jafnvel Síðuskóla og Giljaskóla.
Hugmyndin er að nýta jafnvel KA höllina til að hafa lokahófið. KAa startaði
vinaleiknum en vilja jafnvel breyta þessum leik til að blanda efri og neðri
deildum saman.
Og vilja þá jafnvel bjóða bara uppá gott party en ekki svona
hátíðarborðhald eins og verið hefur.
Dagsetningarnar voru 28-30 apríl 2018. Spurning
um dúka og leigu á þeim.

iii. Völsungur – Öldungur Jóna Matthíasdóttir
Bjarni Páll Vilhjálmsson kynnir umsóknina.
Mótið síðast haldið 1994 á Húsavík. Starfið er orðið mjög öflugt á Húsavík
og nú eru þau með 7 lið hér á öldung í ár. Settu lið í úrvalsdeild kvenna í
ár. Og eiga fullt af liðum í barnastarfinu líka.
Framkvæmd mun verða á Húsavík, Laugum og Hafralæk. Og þeir ætla að
spreyta sig á að tjalda tjöldin sem voru ekki notuð á Neskaupsstað. Og
telja sig vera búin að finna lausnina á því hvernig má tjalda þeim án þess
að þau fjúki.
Nóg verður um party.
Spurning um Húsnæði og húsnæðisverð.
Lokahófið í í þróttahöllinni og jafnvel á Hótelinu líka. Hitaplan
með tjöldin og plan

Þróttur R/Keflavík – Öldungur Einar Hannesson
Einar Hannesson kynnir umsókn þeirra.
Búin að vera í talsambandi við Þrótt R í 2 ár.
Reynslan Þróttara af Blakmótum og húsnæðin í Reykjanesbæ.
Erum með stórt íþróttahús sem getur verið með 7 velli síðan verður spilað
í Reykjaneshöllinni með 7 velli.
3 mín ganga á milli húsa og svo er stutt í önnur hús.
Keflvík hefur haldið stór körfuboltamót í 27 ár. Og hafa planleggjendur frá
Keflvík komið að skipulagi þar.
Keflavík hefur vaxið hægt.
Lokahófið er planað í Hljómahöllinni standandi party.
Gengið er til atkvæðagreiðslu.

c. Breytingar á reglugerðum Öldungamót BLÍ, er lagðar verða fyrir næsta ársþing BLÍ
Tvær tillögur komnar fram
1. Um afnám öldungaþings í þeirri mynd sem það er, rökstuðningurinn er að
þetta sé barn sins tíma og fáir nenna að mæta. Hægt að færa þetta undir
BLÍ og gera kosninguna rafræna eða með öðrum hætti en á þinginu.
Framsögumaður: Guðrún Kristín Einarsdóttir Öldungur 2017 Tillaga
til Öldungaþings 2017
Ég undirrituð legg til að Öldungaþing í núverandi mynd verði lagt af, þ.e. að það verði ekki haldið á
meðan á öldungamótunum stendur. Þess í stað verði fjallað um málefni Öldungamótsins á árlegu
Ársþingi Blaksambands Íslands og að stjórn BLI muni sjá til þess að þessum hluta þingsins sé gefin
sérstakur tími ásamt því að kalla eftir laga- og reglugerðarbreytingum.
Reglugerðabreytingar munu þá berast til stjórnar BLI fyrir ársþing hverju sinni í stað þess að vera
lagt fyrir öldungaþing eins og nú er.
Varðandi kosningu á Öldungi og Öldungamótum þá skulu mótshaldarar hverju sinni sjá um að
útbúa kosningu og kynningu á innkomnum umsóknum þannig að öll lið sem mætt eru á mótið geti
kosið á meðan á mótinu stendur. Úrslit kosninganna mun verða tilkynnt á lokahófi Öldungamótsins.
Rökstuðningur: Mjög fáir mæta á öldungaþingið á ári hverju og af t.d 157 liðum sem tóku þátt árið
2016 voru á að giska fulltrúar frá um 30 þátttökuliðum sem mættu og tóku þátt í umræðunum.
Ástæðan er oft sú að mörg lið komast ekki þar sem þau eru að spila þegar þingið er og önnur í
umsjón og sum í upphitun ogsfrv.
Ég tel að með þessu þá munu þeir mæta sem hafa virkilegan áhuga á því að fjalla um málefni
Öldungamótsins og það verði gert á faglegri og betri grundvelli og að þetta sé réttur vettvangur fyrir
málefnið. Það tryggir líka þeim sem hafa áhuga á að mæta að þeir geti mætt en séu ekki að spila á
sama tíma og þingið er.
Virðingarfyllst
Guðrún K Einarsdóttir
Formaður Blakdeildar Aftureldingar og Öldungur Mosaldar 2017

Umræður:
Jason leggur til að það verði samþykkt og að það verði bara stofnað öldungaráð.
Hannes Garðarsson leggur fram breytingtillögu.
Hvert lið fær atkvæðaseðil með mótsgögnum til að kjósa um þar næsta
Öldungamót og næsta ef það liggur ekki fyrir. Atkvæðum skal skilað fyrir kl.
18:00 á öðrum mótsdegi til Öldungaráðs.
1. Talning:
Samþykkir breytingatillögu Hannesar: með meirihluta atkvæða
Á móti:2
Tillagan borin fram í heild sinni:
Samþykkt að fella niður þingið: 19
Á móti:9

2. Tillaga 2 til þingsins: Umsókn um að halda Öldungamót BLÍ eftir 2 ár Flutningsmaður
tillögu:
Guðrún K Einarsdóttir, formaður blakdeildar Aftureldingar og Öldungur Mosaldar 2017

Tillaga til öldungarþings 2017
Breyting á grein 2.1 sem hljóðar svo:
Annar kafli Gr.
2.1
Umsókn um að halda næsta Öldungamót BLÍ skal send inn til starfandi öldunganefndar og BLÍ, í síðasta
lagi 21 degi fyrir næsta mótsdag, á þar til gerðu eyðublaði sem finna má á heimasíðu BLÍ. Ekki er tekið
við umsóknum nema á tilgreindu umsóknareyðublaði og skulu allir reitir útfylltir. Öldunganefndin mun
síðan yfirfara umsóknirnar, kynna þær á vef mótsins og leggja þær síðan fram til atkvæðagreiðslu á
öldungaþinginu.
Breytingatillagan er svohljóðandi: Umsókn um að halda öldungamót BLI eftir 2 ár.
Jafnframt þarf þá að breyta setningu í reglugerð 4.1 þar sem er fjallað um dagskrá öldungaþings: Þar
þarf þá að standa „Kosning Öldungs eftir 2 ár“ í stað : b) Kosning Öldungs næsta Öldungamóts
Útskýring og útfærsla: Öldungaþingið 2018 skal kjósa um mótsstað fyrir árið 2019 og 2020. Árið
2019 skal kosið um mótahald árið 2021 og svo framvegis.
Rökstuðningur: Vegna fjölda liða sem taka þátt í öldungamótum í dag þá er ljóst að skipulag í kringum
mótin verða sífellt flóknari og viðfangsmeiri og kalla á meira skipulag hvað t.d. afnot af
bæjarmannvirkjum og skólum og þar sem skóladagatal er ákveðið með löngum fyrirvara getur orðið
snúið að breyta því eftir að búið er að festa þær dagsetningar.
Með því að vera búin að ákveða mótsstaða með 2ja ára fyrirvara þá einfaldar það alla skipulagningu og
utnaumhald, bæði fyrir mótshaldar sem og keppendur.
Öldungamót BLI er stærsta fullorðinsmót sem haldið er á Íslandi ár hvert og ef við horfum til móta sem
haldin eru á vegum UMFÍ og ÍSÍ t.d. þá eru mótsstaður ákveðnir með oft 5 ára fyrirvara.
Ég tel eftir að hafa staðið að mótahaldi Öldungamóts þrisvar sinnum, fyrst árið 2002, 2010 og nú 2017
að þá séum við komin með mótið á þann staða að þetta sé nauðsynlegt fyrir mótshaldara sem og
bæjarfélögin að hafa þennan tíma til undirbúnings.
Virðingarfyllst
Guðrún K Einarsdóttir

Talning:
Samþykkir:21 og á móti:3 Tillagan var því samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta og á næsta ári mun
verða kosið um mótsstaði bæði fyrir árið 2019 og 2020.
2. Önnur mál: Engin atriði voru tekin undir önnur mál og þingi slitið.

