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Þinggerð 37. ársþings BLÍ       16. maí 2009  

 

Formaður BLÍ, Jason Ívarsson, bauð þingfulltrúa velkomna og setti þingið kl. 10.30. 

1.  Þingsetning, kosning þingforseta og þingritara 
Tillaga um Jón M. Ívarsson sem þingforseta, samþykkt einróma. Tillaga um Sævar Má Guðmundsson 
sem þingritara, samþykkt einróma. Þingforseti tók við stjórn þingsins. 
 
2. Kosning í starfsnefndir þingsins 
Þingforseti gerði tillögu um að sameina Laga-, leikreglna- og Allsherjarnefnd í eina nefnd.  Enginn 
hafði á móti því og var það samþykkt. 

a. Kjörbréfanefnd, formaður Svala Vignisdóttir og með henni Vigfús Örn Gíslason og 
Kristján Geir Guðmundsson.  Samþykkt einróma. 

b. Fjárhagsnefnd, formaður Óskar Hauksson. 
c. Laga-, leikreglna- og Allsherjarnefnd, formaður Stefán Jóhannesson. 
d. Uppstillingarnefnd, formaður Jón Ólafur Valdimarsson. 

Þingforseti bað þingfulltrúa að skrá sig í nefndir á þar til gerðum blöðum sem lágu 
frammi. Fulltrúum var frjálst að starfa í fleiri  en einni nefnd ef þeim sýndist svo. 
 

3. Skýrsla síðasta starfsárs 
Jason Ívarsson, formaður Blaksambandsins flutti skýrslu stjórnar:   
 
Ég ætla rétt að fara yfir skýrslu stjórnar en þið hafið hana í ársskýrslunni. Á starfsárinu voru haldnir 
sjö fundir. Mótahald gekk vel og umfangið var mikið. Liðum hefur fjölgað í 2. og 3. deild og var haldin 
úrslitakeppni í öllum deildum sem gengu vel.  
Yngri iðkendum fjölgar og mótin eru að stækka og verður þess líklega ekki langt að bíða að liðum í 1. 
deildinni fjölgi. Bikarkeppnin var svipuð og árin á undan og umgjörðin glæsileg að vanda í Höllinni. 
Margir áhorfendur sáu sér fært að mæta á leikina sem endranær.  
Nýliðið öldungamót var frábært, og mótshöldurum til mikils sóma. Það eflir blakið enn meira í 
þessum landshluta. 
BLÍ tók að sér að halda U19 mót NEVZA. KA sá um framkvæmd mótsins og tókst framkvæmdin vel og 
ber að þakka þeim sérstaklega fyrir hjálpina. 
Þátttaka Íslands í Heimsmeistarakeppni í blaki var dregin til baka í haust í kjölfar efnahagshrunsins og 
voru verkefni landsliðanna heldur færri en áður. Kvennaliðið lék ekki landsleik á starfsárinu en 
karlaliðið tryggði sér þátttöku í úrslitum í C riðli EM. Unglingaliðin voru sem áður í NEVZA-keppnum í 
Svíþjóð og á Akureyri. Ekki er keppt í strandblaki nema á Ólympíuleikum smáþjóða sem eru nú á 
döfinni. 
 
Um fjölmiðla vil ég nefna sérstaklega að Ríkissjónvarpið sveik BLÍ um að sýna frá bikarúrslitunum 
annað árið í röð og er það mjög miður. Morgunblaðið skýrði hins vegar vel frá leikjunum og allri 
úrslitakeppninni en þeir voru hvað duglegastir við að sinna okkar íþrótt. Nýr vefur www.volleyball.is 
var settur í gang í vetur og er sá vettvangur góð viðbót við heimasíðu BLÍ og mjög þarfur. Það hefur 
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sýnt sig að með vaxandi umfjöllun fjölmiðla fjölgar iðkendum.  
 
Blaksambandið er aðili að erlendum samböndum. Formaður BLÍ hefur sótt fundi margra samtaka, 
NEVZA, SCD, CEV þing og FIVB þing. Færeyingar buðu formanninum á SCD fund í Liechtenstein. Þar 
sýndi litli bróðir hversu mikilvægur hann er okkur. Afar mikilvægt er fyrir BLÍ að taka þátt í starfi 
þessara samtaka. 
  
Sambandið er skuldum vafið og reynt er að klippa á skuldahalann en það hefur reynst erfitt í þessu 
árferði. Markmiðið er þó að skera niður eins og mögulegt er og reyna að minnka skuldir. 
 
Árs- og uppskeruhátíðin tókst vel enda úrslitakeppni, bæði í 2. og 3. deild ásamt lokaumferð í 1. deild. 
Þetta var fjölmennasta árs- og uppskeruhátíð í seinni tíð enda gert sérstakt átak að ná inn liðum úr 
neðri deildum. Það er von að fleiri lið sjái sér fært að mæta að ári.  
 
Verkefni næstu stjórnar er að byggja upp og halda áfram á sömu braut. Núverandi stjórn hefur aukið 
umsvif en ljóst er að taka verður á skuldunum og reyna að fá nýja tekjuliði inn. 
 
Að lokum vil ég þakka fráfarandi stjórnarmönnum fyrir starf þeirra. 
 
 
4. Reikningar síðasta starfsárs 
Óskar Hauksson gjaldkeri BLÍ fór yfir reikningana. 
 
Umsvifin hafa aukist og ýmsar áætlanir fóru úr skorðum. Rekstrartekjur eru rúmar 23 milljónir sem er 
algjört met. Rekstrargjöld eru tæpar 22 milljónir. BLÍ er með hagnað fyrir fjármagnsliði upp á 544 
þúsund en vaxtagjöldin hafa hækkað umtalsvert. 
Varðandi efnahagsreikninginn þá er góð eign í blakdúknum. Eigið fé er neikvætt  og skuldir 
sambandsins nema 7,7 milljónum. Gjaldkeri benti fulltrúum á ársskýrsluna og reikningana í henni.  
 
Sundurliðanir:  Framlag frá ríkinu hækkar og framlög landsliðsmanna hækka. Mótatekjur hækka 
vegna NEVZA mótsins. 
 
þjálfarakostnaður hefur hækkað vegna aukinna umsvifa.  
 
Ekki var farið í mjög harðar aðhaldsaðgerðir því bankahrunið hafði sitt að segja. Það hefur gengið vel 
að halda skuldum niðri og greiða vaxtagjöldin.  
Þingforseti bað þingheim afsökunar á að þekkja ekki til í blakheiminum og bað menn að kynna sig 
með nafni þegar þeir koma í ræðustól. Þingforseti opnaði því næst fyrir umræður um skýrslu stjórnar 
og reikninga sambandsins. 
 
Andri Sigurjónsson, Fylki, spurði um hvernig útbreiðslustyrk ÍSÍ sé varið. Fyrirspurninni beint til 
stjórnar. 
 
Jón Ólafur Valdimarsson, Þrótti Reykjavík, benti á að þinggerð Öldungamóts BLÍ sé prentuð í 
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ársskýrslunni og spurði hvort rétt sé að samþykkja hana þar sem fram kom að þingið var ólöglegt þar 
sem of fáir mættu þangað. 

Aðalheiður Sigursveinsdóttir, HK, vildi fagna tilkomu vefsins www.volleyball.is Taldi gríðarlega 
mikilvægt að hafa þessa samskiptaveitu. Hvað fjármálin varðar, þá er staðan vissulega slæm en  
væntanlega ekki verri en hjá öðrum í íþróttahreyfingunni. Við þurfum markvisst að fá inn nýja 
tekjustofna á næsta ári og væri gaman að heyra hvað hefur nú þegar verið gert til þess að lækka 
skuldirnar. 
 
Óskar Hauksson svaraði fyrirspurnum:  Fyrst frá Andra. Blí er með tekjur upp á tæpa milljón í 
útbreiðslustyrk frá ÍSÍ.  Stefna sambandsins er ekki fast skilgreind hvað þetta varðar því erfitt er að 
ákveða fyrirfram hversu mikið fjármagn fer í unglingalandsliðin. Oft þarf að nota lausafé sambandsins 
í þessi unglingalið og jafnvel fjármagn frá öldungamótunum og víðar.   
 
Svar við fyrirspurn Aðalheiðar:  Tvær til þrjár milljónir töpuðust á stóru verkefni árið 2006. Starfsemin 
hefur vaxið mikið og hratt og við höfum ekki náð að halda í skottið á okkur. Okkur var þó farið að 
ganga betur og við hefðum náð góðum styrktarsamningi áður en bankahrunið varð. Nú eru 
aðhaldsaðgerðir í gangi og hefur til dæmis verið dregið úr starfshlutfalli framkvæmdastjóra en það 
verður mjög tímabundið. 
 
Draga þarf úr kostnaði, til dæmis fækka fararstjórum í ferðum. Verið er að semja við Flugfélag Íslands 
og fjárhagsnefnd er starfandi. Stóru fyrirtækin sem styrktaraðilar  eru útaf borðinu í bili en erum að 
reyna að byggja upp viðræður við smærri fyrirtæki.  
 
Jason Ívarsson svaraði fyrirspurnum: Hvað varðar þinggerð nýliðins öldungamóts þá kemur þar fram 
að ekki sé hægt að samþykkja tillögur þar sem þingið sé ólöglegt vegna mætingar. Samkvæmt lögum 
þarf fulltrúa frá 40% af liðum mótsins til að hægt sé að afgreiða tillögur. Jason lagði til að þinggerðin 
yrði samþykkt þrátt fyrir þetta.  Hann taldi reglugerð um öldungamót komna í sjálfheldu og sagði að 
skipuð hefði verið milliþinganefnd til að lagfæra hana. BLÍ skipar þrjá menn í nefndina og 
öldungaþingið aðra þrjá menn.  
 
Fleiri óskuðu ekki að ræða skýrslu og reikninga. Kjörbréfanefnd hafði nú lokið störfum og formaður 
hennar, Svala Vignisdóttir kynnti þingfulltrúa. 

 

6 kjörbréf höfðu borist, samtals 43 atkvæði af 68  
HSH. Vigfús Gíslason og Vigfús Örn Gíslason fara saman með 6 atkvæði 
HSV. Sólveig Pálsdóttir fer með 3 atkvæði 
HSK. 6 atkvæði. Bryndís Sigurðardóttir, Gunnhildur Hinriksdóttir, Hugrún Ólafsdóttir, Jason Ívarsson, 
Kristján Geir Guðmundsson og Rúnar Bogason. 
ÍBR. 11 atkvæði. Halldór Ingi Kárason (ókominn), Jón Ólafur Valdimarsson, Sævar Már Guðmundsson, 
Emma Árnadóttir, Andri H. Sigurjónsson, Eygló Pétursdóttir, Zdravko Demirev, Fríða Sigurðardóttir 
(ókomin), Harald H. Ísaksen (mætir ekki), Jóhann Sigurðsson (mætir ekki). Samtals 6 mættir af 10 á 
kjörbréfi. 
UMSK. 12 atkvæði. Guðrún K. Einarsdóttir, Vilborg Guðmundsdóttir, Aðalheiður Sigursveinsdóttir, 
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Ingibjörg Gunnarsdóttir (ókomin), Kolbrún Júlía Erlendsdóttir (ókomin), Brynjar Pétursson (ókomin), 
Laufey Björk Sigmundsdóttir (ókomin), Ásta Sigrún Gylfadóttir, Þorgerður Kristinsdóttir, Svala 
Vignisdóttir, Arnar Smári Þorvarðarson og Sigrún Ásta Sverrisdóttir (mætir ekki). Samtals 7 mættir af 
12 á kjörbréfi.  
ÍBA. Sigurður Arnar Ólafsson og Gunnar Þ. Garðarson fara með 6 atkvæði. 

 
Samtals voru 24 mættir þingfulltrúar með 43 atkvæði bak við sig. 

Þingforseti taldi þingið löglegt og hægt að bera upp reikninga síðasta árs. 

Reikningar voru því næst bornir upp og samþykktir einróma. 
 

5. Ávarp fulltrúa ÍSÍ 
Helga Steinunn Guðmundsdóttir úr framkvæmdastjórn ÍSÍ flutti ávarp.  
Helga hefur setið í framkvæmdastjórninni 3 ár og er nýkjörinn ritari hennar. Ávarpið var hennar fyrsta 
embættisverk sem ritari. Hún flutti kveðjur frá Ólafi Rafnsyni forseta ÍSÍ.  

Stutt er liðið frá síðasta Íþróttaþingi en þar var mikið gert fyrir hreyfinguna í heild sinni. Helga lagði 
sérstaka áherslu á Ferðasjóð ÍSÍ sem er sérstakt áhugamál hennar. Hún hefur verið formaður nefndar 
um þetta mál og þar sitja fulltrúar úr öllum landshlutum. Nú er ferðastyrkurinn kominn í gagnið en 
það tók mörg ár að fá hann í gegn. Á Íþróttaþingi var samþykkt að fara fram á hærri upphæðir frá 
Ríkisvaldinu. Framvegis þurfa styrkbeiðnir að vera enn betur rökstuddar en áður. Við hjá ÍSÍ þurfum 
réttar upplýsingar og nákvæma skráningu. Gott tæki til þess er félagakerfið Felix hjá ÍSÍ. 

Á ÍSÍ-þingi var einnig samþykkt að skoða innra skipulag íþróttahreyfingarinnar, og skipulag hennar 
almennt. Það verður leitað út til hreyfingarinnar til að fá samvinnu og upplýsingar því alltaf má gott 
starf bæta.  

Helga ræddi Fræðslusvið ÍSÍ. Henni er kunnugt um að BLÍ hefur verið í samvinnu við Viðar hjá ÍSÍ og 
hvetur BLÍ að nýta áfram þann starfskraft. Þau félög sem ekki eru búin að sækja um að verða 
fyrirmyndadeild eða félag ættu endilega að drífa í því. 

Helgu sýndist mikið vera á dagskrá hjá blakmönnum og óskaði eftir góðu samstarfi við þá fyrir hönd 
ÍSÍ. Og áfram Ísland á Smáþjóðaleikum!  

Ávarp annarra boðsgesta. 
Enginn kvaddi sér hljóðs. 
 

6. Fjárhagsáætlun næsta starfsárs 
Farið yfir fjárhagsáætlun fyrir næsta ár af Óskari Haukssyni.  
Áætlunin er í samræmi við reikningana. Takmarkið er að greiða niður helming af skuldum á næsta ári. 
Þingskjal nr. 1, vísað í fjárhagsnefnd. 
7. Laga- og leikreglnabreytingar 
Lagðar fram tillögur um breytingar á reglugerðum.  
Jason Ívarsson: Tillaga um bikara á vegum BLÍ. Þar er lagt til að breyta reglugerðinni. þingskjal nr. 2, 
vísað til allsherjarnefndar. 
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Jason Ívarsson: Tillaga um kosningu á liði ársins. Breytingin, 50% vægi á móti nefnd sem er skipuð af 
stjórn BLÍ. Þingskjal nr. 3, vísað til allsherjarnefndar. 
 
Jason Ívarsson: Reglugerð fyrir bikarkeppni BLÍ. Stjórn BLÍ skilaði af sér þessari reglugerð sem unnið 
var eftir í vetur. Þingskjal nr. 4, vísað til allsherjarnefndar. 
 
Sævar Már Guðmundsson: Tillaga um deildarfyrirkomulag, gerð til þess að fjölga liðum í efstu deild. 
Þingskjal nr. 5, vísað til allsherjarnefndar. 
 
8. Aðrar tillögur og mál lögð fyrir þingið 
Engar aðrar tillögur bárust. 
 
9. Umræður um framkomin mál og tillögur 
Sigurður Arnar Ólafsson, KA:  
Sigurður var á móti því að spara kaup bikurum, einkum fyrir yngri flokka. Taldi að fróðlegt væri að sjá 
tölur um verðlaunakostnað frá framkvæmdastjóra BLÍ eða gjaldkera. 
Sigurður var sammálla tillögu um kosningu á liði ársins. Niðurstaða kosninganna hefði stundum verið 
hálfundarleg. 
Varðandi deildakeppni þá vildi hann fá að vita hvort kannað hefði verið hvort næðist að manna lið. 
Hann taldi vafasamt að taka fjögur lið úr 2. deild og spurði: Hvernig taka menn á því að liðin vilji ekki 
spila í 1. deild? Taldi spurningu hvort ekki ætti að vera aðlögunartími. Sjö lið séu lágmark fyrir svona 
deild. Benti á að héraðsdómari má ekki vera aðaldómari í 1. deild karla. 1. deild kvenna sett inn í til 
þess að vera ekki með mismunun í þessu.  
Sigurður auglýsti eftir umræðu um það hvort kröfum á lofthæð, sem kynntar voru á formannafundi, 
yrði framfylgt. Gerð sé krafa um lofthæð upp á 10 metra. Lið þyrftu að sækja um undanþágur til BLÍ 
og rökstuðning með þeim. 
 
Þingforseti vakti athygli á óafgreiddri þinggerð öldungamótanna sem þingið þyrfti að afgreiða. 
  
Jason Ívarsson kom upp og lagði til að þingið samþykkti þinggerðina þrátt fyrir þessa annmarka. Taldi 
vilja öldunga koma ótvírætt fram. 
 
Jón M. Ívarsson, þingforseti, tók fram að hann vildi ekki blanda sér í málefni BLÍ. En hann teldi 
óeðlilegt að blakþingið gengi gegn vilja öldungaþingsins. Því væri rétt að afgreiða málið nú. Hann 
leitaði afbrigða að taka málið fyrir. Það var samþykkt og eftir ábendingu gaf þingforseti orðið laust 
um þinggerð öldungaþingsins. 
 
Guðrún Kristín Einarsdóttir, formaður blakdeildar UMFA:  
Hún upplýsti að sér væri málið skylt því næsti blaköldungur væri hún sjálf. Hún væri búin að fá bréf 
með gagnrýni á tímasetningu mótsins, 13.-15. maí 2010. Það er vegna þess að þá er sauðburður í 
hámarki og sauðfjárbændur vilja gjarnan geta mætt á mótið.  
Hún studdi samþykkt þinggerðarinnar.  Beindi því til stjórnar að fá reynslubolta inn í nefndina um 
öldungaþingið. Taldi synd að mætingin á þingið hafi verið svona slök og sagði: Ef maður hefur skoðun 
ber manni að mæta á þingið.  
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Bikarreglugerðin. Hún taldi rangt að taka eignarbikara frá þeim yngri.  
Henni þótti þingskjal 5 góð tillaga frá Sævari en erfið í framkvæmd. Það fylgir því ábyrgð að vinna 
deild. Þá fara liðin upp.  Sagði að við værum með fullt af kvennaliðum en sá þetta ekki ganga upp 
karlamegin. Þar myndi vera rétt að hafa sex liða lágmark frekar en átta. Málið er bara að 2. deildin er 
of mikið hobbý, annars er þetta mjög flott tillaga. 
Varðandi kosningu 7 leikjahæstu manna þá velti hún fram þeirri spurningu hver væri að fylgjast með 
talningu þeirra.  
Hún var sammála Sigurði Arnari um lofthæð í húsunum. Fyrir félögin hlýtur að vera hægt að finna hús 
sem hægt er að keppa í með almennilegri lofthæð. 
 
Emma Árnadóttir, Fylki: 
Hún upplýsti að hún gat ekki mætt á öldungaþingið sökum þess að þá var hún í harðri keppni á 
blakvellinum.  
 
Hún vildi að kosning á þjálfara ársins væri ekki tekin út, taldi leiðinlegt að sjá útkomuna. 
 
Varðandi breytingar á deildakeppni og úrslitakeppni BLÍ var hún sammála Sigurði Arnari. Vildi 
aðlögunartíma. Taldi erfitt að skylda félögin til að færa sig milli deilda. 
 
Hún spurði hvort dómaranefnd ætti að hafa samband við dómara þremur dögum fyrir leik og til hvers 
það ákvæði væri þarna inni. 
 
Sektarákvæði vildi hún skoða betur. 
 
Björn Guðbjörnsson, fyrrverandi formaður BLÍ. 
Björn hefur mætt á blakþing síðustu 24 eða 25 ár og hefur málfrelsi sem fv. formaður. 
Honum þótti tillagan um deildakeppni metnaðarfull. 
Hvað snerti reglugerð um bikarkeppni þá væri annar háttur hafður á annarsstaðar. Stjórn BLÍ ætti að 
hafa meira vald til að breyta tæknilegum smáatriðum. Frá hans bæjardyrum séð er góð hugmynd að 
vísa svona tillögum til stjórnar. 
 
Björn var andvígur bikaratillögunni og bað menn að samþykkja hana ekki!! 
 
Hann var hlynntur því að þinggerð öldungaþings verði samþykkt. 
 
Björn óskaði stjórn BLÍ til hamingju með góða ársskýrslu en benti á að þar vantaði nöfn inn í skrá um 
handhafa silfur- og gullmerkis, Þ. á m. hann sjálfan. 
 
Aðalheiður Sigursveinsdóttir, HK: 
Hún vildi taka undir með Gunnu Stínu um að fylgjast með leikjafjölda. Hægt væri að fylgjast með 
rafrænt. Hun taldi mikinn metnað hjá 2. deildinni og tók undir með Sigurði Arnari um liðin sem fara 
upp í 1. deildina. Hún taldi mikið lag núna að fjölga liðum í 1. deild kvenna. Þar eru bæði mjög ungar 
stelpur og þær sem eru að koma aftur inn í blakið. Hjá HK eru öflugar stelpur í 2. flokki og sterkt lið í 
meistaraflokki og sex lið í öldungamóti.  Þau vilja klárlega setja inn eitt lið í 1. deildina. Aðalheiður er í 
hópi sem æfir fjórum sinnum í viku og hefur góðan þjálfara. Þær vilja fara í 1. deildina með liðið HK 
united. Ákvæðið um b-lið og hvernig það er skilgreint, vildi hún láta taka út! 
 
Hún vildi fella bikaratillöguna og lagði áherslu á að krakkarnir fái verðlaun. 
 
Aðalheiður varpaði því fram í hópinn að kjósa um varnarmann frekar en frelsingja, í liði ársins af því 
að það eru ekki öll lið með frelsingja og vildi halda áfram að kjósa þjálfara ársins.  
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Varðandi dómara og umsýslu á heimaleikjum þá taldi hún að BLÍ ætti að sjá um dómaramál. 
 
Sigurður Arnar Ólafsson, KA:   
Taldi skipta máli varðandi mætingu á öldungaþingið hvar það er haldið. Taldi að stjórn BLÍ eigi að 
höggva á þennan hnút. Þetta þing ætti að skera hreyfinguna úr þessari snöru. Í fyrra var samþykkt að 
leggja fram skriflegt umboð. En það rataði einhverra hluta vegna ekki inn í mótaskrána fyrir þetta 
öldungamót. 
 
Sigurður lagði til að miðað verði við mætta fulltrúa á öldungaþing. Þá sé hægt að afgreiða málin sem 
liggja fyrir þinginu hverju sinni. Hann vildi að milliþinganefndin skili tillögum um ný lög á næsta 
öldungaþingi. 
 
Varðandi sjö leikjahæstu menn þá þarf að fylgjast betur með og koma til dæmis á leikskýrsluskyldu á 
leiki úti á landi. Þessu hefur ekki verið framfylgt nógu vel. 
 
Sigurður vildi ekki taka út kosningu á þjálfara ársins og fá nefnd frá BLÍ að kjörinu. 
 
Vildi gera könnun á lofthæð húsa.  
Vill halda því fyrirkomulagi að skylda liðin til að hafa samband við dómarana. Þannig  var það hér áður 
fyrr.  Eftir að BLÍ fór að taka þetta að sér þá fór það á allt annað stig. Sigurður hrósaði Sævari 
framkvæmdastjóra og taldi þessi mál hafa verið í góðum farvegi síðan hann kom til starfa. 
 
Jason Ívarsson, formaður BLÍ:  
Stjórn BLÍ mun skipa þrjá menn í þessa öldunganefnd en framkvæmdin bíður nýrrar stjórnar.  
 
Hvað varðar bikara þá hefur orðið gífurleg aukning á verðlaunakostnaði. Verðlaunin drukkna í 
fjöldanum.  
 
Þessi umræða um b-liðin hefur staðið lengi. Ýmsar lausnir eru til. Til dæmis getur b-lið HK tekið þátt 
undir nafninu Ýmir. Í 1. deild í badminton eru a-b-c-d-e lið TBR þar saman. Jason nefndi að þetta hefði 
verið rætt á fyrsta blakþingi sem hann sótti árið 1976. Þá kepptu ÍS-A og ÍS-B til úrslita og það leit ekki 
vel út í fjölmiðlum. 
 
Liðin eiga sjálf að sjá um það að heimaliðið hafi samband við dómara. Dómari ber ábyrgð á því að 
skila leikskýrslu til sambandsins. Sérsambandið framleiðir ekki leikmenn. Félögin búa til leikmenn og 
dómara. Sérsamband verður aldrei sterkara en félögin sem að því standa. 
 
Þingforseti bar þá upp þinggerð öldungaþings. Þinggerðin var samþykkt einróma með einu 
mótatkvæði. 
 
Þá var þingskjölum vísað til nefnda og nefndarmönnum tilkynnt um aðsetur þeirra.  Áður en boðað 
var til þinghlés upplýsti þingforseti að nefndir tækju til starfa strax að loknum hádegisverði og þing 
yrði kallað saman eftir klukkutíma, kl. 13.30.  
Allsherjarnefnd var í fundarsal A: 
Stefán Jóhannesson, Ásta, HK, Zdravko, Fylki, Eygló, Fylki, Gunnhildur Hinriksdóttir UMFL/HSK, Gunna 
Stína Afturelding, Þorgerður, Álftanesi, Sólveig Pálsdóttir, Skellum, Rúnar Bogason Hrunam/HSK, 
Vigfús Örn, Víkingi Ólafsvík, Viðar Gylfason Reyni H, Sigurður Arnar Ólafsson, KA, Gunnar Garðarson, 
KA, Bryndís, Hamar. 
Fjárhagsnefnd starfaði í austurhluta þingsalar: 
Óskar Hauksson, Aðalheiður Sigursveinsdóttir, HK, Emma Árnadóttir, Fylki. 
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Uppstillingarnefnd í vesturhluta þingsalar: 
Jón Ólafur Valdimarsson, Vilborg Guðmundsdóttir, Svala Vignisdóttir, Andri H. Sigurjónsson. 
 
 
 
Þinghlé – Hádegisverður kl.12.30  
 
Þingheimur kom saman aftur kl. 14.00 
 
10. Nefndaálit, tillögur og atkvæðagreiðslur um þær 
 
Þingforseti kallað eftir álitum nefnda. 
 
Óskar Hauksson, fjárhagsnefnd, lagði fram þingskjal 1 sem var fjárhagsáætlun.  Nefndin gerði engar 
breytingar á þingskjalinu. Hún lagði til að fjárhagsáætlunin yrði samþykkt með tilmælum til stjórnar 
um að gera átak í skráningum iðkenda og leita leiða til að nota útbreiðslustyrk ÍSÍ beint í 
útbreiðslustarf. Til dæmis þannig að yngriflokkanefndin verði skipuð öflugu fólki til að gera 
heildarstefnu varðandi þennan málaflokk og rammi verði búinn til utan um þann póst. Það var mat 
nefndarinnar að það þýði ekkert að henda peningum í félag og segja því að eyða því í útbreiðslu!! 
 
Nefndarmenn mæltu með að ársreikningur BLÍ verði brotinn betur upp þannig að hægt sé að  sjá 
hvað landsliðin kosta nákvæmlega ásamt fleiri liðum. Þetta er eitthvað sem framkvæmdastjóri getur 
auðveldlega gert. 
 
Miklu fé er eytt í landsliðsstarf og nefndin vill að meiri áhersla verði lögð á útbreiðslustarf en 
afreksmál. Fjárhagsnefnd leggur til að Þingskjal 1 verði samþykkt óbreytt. 
 
Sigurður Arnar Ólafsson benti á að yngriflokkanefndin hefði starfað nákvæmlega eins og Óskar var að 
lýsa þegar Sigurður var formaður nefndarinnar. Nefndin gerði tillögur til stjórnar um notkun á 
peningum. Svo fékk hún úthlutað fjármagni og stjórnaði sjálf hvernig því var varið. 
 
Guðrún Kristín Einarsdóttir sagðist hafa starfað að undanförnu í Yngriflokkanefnd BLÍ. Nefndarmenn 
hefðu ekki haft nein fjárráð. Hún vidi enn og aftur sjá að rekstur YFN verði aðskilinn frá rekstri 
stjórnar BLÍ. Það þyrfti að fá peninga til að vinna með. Útbreiðslupeningurinn á að fara í það að borga 
manni eins og Zdravko sem fer í skólana. Guðrún auglýsti eftir því að finna einhvern til að vinna þessa 
vinnu. Sagði: Við þurfum að sjá þetta í framkvæmd!!! 
 
Þingforseti bar upp Þingskjal nr. 1. 
Einróma samþykkt að þingskjal nr. 1 verði óbreytt. 
 
Stefán Jóhannesson, formaður Allsherjarnefndar, lagði fram þingskjöl nefndarinnar:  
Fundur nefndarinnar var fjölmennur og sköpuðust góðar umræður um þingskjölin sem nefndinni 
bárust. Þingskjöl, 2, 3, 4 og 5 voru tekin fyrir hjá nefndinni. Þar var unnið á skipulagðan hátt. Stefán 
stjórnaði fundinum og Bryndís Sigurðardóttir ritaði fundargerð. 
Umræður um verklag. Stefán lagði til að nefndin og þingheimur afgreiði hverja tillögu en feli stjórn 
nánari útfærslu. 
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Þingskjal nr. 2. Bikaratillaga. Almennt styðja nefndarmenn ekki þessa tillögu. Telja þetta ekki geta 
skipt sköpum um fjárhag BLÍ. Lagt til að þessari tillögu verði vísað frá. 
Tillagan borin upp og samþykkt einróma. Þingskjali 2 var því vísað frá. 
  
Þingskjal 3. Kosning í lið ársins. Umræður um hvernig hin skipaða nefnd eigin að starfa, hver beri 
verðlaunakostnað og hverjir verði í nefndinni.  Tillaga um að þjálfarinn starfi eins og nefndin.  
Hugmynd að lausn var að leikmenn haldi 50% vægi, hin 50% verði frekar í höndum þjálfara eða að 
útfærslan verði í höndum stjórnar. 
Umræður um tilnefningarnar, flestir vilja halda þessu inni, þarf þó ekki neinn skjöld, bara 
viðurkenningu. Rætt um að sleppa að tilnefna frelsingja og breyta í varnarmann. Halda í tilnefningu 
þjálfara og bæta leikmönnum inn í þeirra kosningu 
Val á leikmanni deilda, vandamál með 2. deild þar sem leikmenn fá fáa leiki. Vísa þessu til stjórnar. 
 
Niðurstaða umræðna um þingskjal 3: 
Í meginatriðum tvennt sem um er fjallað:  Með hvaða hætti skuli greiða atkvæði og hins vegar hvað 
sé verið að kjósa. Menn hafa verið að spila á þessa atkvæðagreiðslu vegna þess hvað liðin eru fá. 
Tillagan sem er lögð fram er góðra gjalda verð og fær stuðning úr nefndinni. Lagt til að leikmenn hafi 
50 % vægi, en það sem eftir er komi frá þjálfurum liðanna. Vísa til stjórnar. 
 
Kosning þjálfaranna. Að leikmenn taki líka þátt! Áfram verði kosinn þjálfari ársins og fyrirkomulaginu 
breytt! 
 
Ekki verði veitt verðlaun fyrir frelsingja ársins.  Þess í stað verðlaun fyrir besta varnarmanninn. 
Rökstuðningur að draga úr verðlaunamagninu og spara þannig peninga. Rétt er samt að gefa 
tilnefningu, megininntakið í þessu er að fá tilnefninguna. Lagt til að haldið verði áfram með þessar 
kosningar en draga úr kostnaðinum.  
 
Reglugerðin verði útfærð í þeim anda sem lýst er hér. Vísa til stjórnar. 
Vísað til stjórnar varðandi kjörið á bestu leikmenn í 2. og 3. deild og útfæra reglugerðina betur!! 
 
Þingforseti gaf orðið er laust um þingskjal 3: 
 
Andri H. Sigurjónsson:  
Nýr flötur á þessu máli þegar val fer fram á leikmanni ársins. Oft er erfitt að velja með stuttum 
fyrirvara. Spurning er með að velja besta leikmann leiksins yfir allt tímabilið.  
 
Þingskjal 3 borið upp og samþykkt einróma að vísa því til stjórnar. 
 
Þingskjal nr. 4. Reglugerð um bikarkeppni. 
Engin breyting var gerð á reglugerðinni en hún lögð fram til staðfestingar.  Talið var rétt að skoða 
betur grein 1 og 2 og athuga í grein 2 þar sem talað er um hvort leika eigi í einum riðli. Taka það út og 
setja; leikið í riðlum. 
Þingskjal 4 borið upp og samþykkt einróma. 
 
Þingskjal nr. 5. Breyting á Íslandsmóti. 
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Almennt voru góðar undirtektir við þessa breytingu á reglugerðinni. Meginmarkmiðið er að fjölga 
liðum sem hefur áhrif á leikjafjölda og tíðni leikja.  Menn voru sammála um að fjölga liðum í 1. deild. 
Reyna að ná tvöfaldri umferð. Umræður um hvort leyfa eigi tvö lið frá sama félagi í 1. deild, helst þá 
að gera það undir dulnefnum. Þarna geta orðið hagsmunaárekstrar, til dæmis leikmannamúrar. Rætt 
var um umgjörð, tónlist og fleira. Umræður voru um plan B fyrir karlana ef ekki nást fleiri lið í 1. deild. 
 
Talið rétt að halda því í verkahring BLÍ að passa upp á dómaramálin. 
 
Reglugerð vantar um dómara og landsdómara og úreldingu á þeim. Til dæmis kröfur um að dómarar 
fái reynslu sem aðstoðardómarar áður en þeir byrja sem aðaldómarar. 
 
Rætt um 10. grein vegna stigagjafar í Íslandsmótum. Lagt til að hætta stigagjöf nema leikur vinnist, 
þetta eru ekki alþjóðareglur! Menn vilja álit þingheims. Niðurstaðan er sú að sigurlið fái 2 stig en 
taplið ekki neitt. Þetta gildi þó aðeins fyrir fullorðna. 
 
Vakin athygli á því að Mótanefndin er mjög valdamikil stofnun hjá BLÍ ef ekki næst sá liðafjöldi sem 
þarf. Þannig að Mótanefnd hefur heimild til aðgerða ef með þarf. 
 
Lagt til að með þessa punkta að leiðarljósi verði þingskjali 5 vísað til stjórnar BLÍ um frekari útfærslu.  
 
Umræður um þingskjal 5. 
 
Andri H Sigurjónsson: 
Stigagjöfin er eftir ítalska kerfinu. Þá eru alltaf þrjú stig í pottinum. þrjú stig fyrir 3-0 og  3-1 en tvö 
fyrir sigurlið í 3-2 og 1 fyrir taplið í 3-2 leik. 
 
Sigurður Arnar Ólafsson: 
Til eru margar leiðir í þessu og kannski er þetta ítalska kerfi ágætt. 
Ef það verða fjögur lið, þá verði spilaður einn leikur fyrir norðan og KA spilar við sitthvort liðið fyrir 
sunnan. Ef það koma fimm þá virkar gamla systemið fínt. Vorkennir ekki sunnanliðunum að fara 
tvisvar norður á tímabilinu. 
 
Jason Ívarsson:  
Vildi hafa stigagjöfina óbreytta. Í það minnsta í keppni í meistaraflokkum.  
 
Zdravko Demirev, Fylki: 
Það eina sem kemur til greina er að vera með 2-0 kerfi, það er það besta.  það sem við erum að reyna 
að gera hérna er að byggja upp sigurvegara, ekki tapara. Það þýðir ekkert að vera sáttur með tvær 
hrinur þegar tilgangur leiksins er að vinna. Þetta er kerfi sem á að byggja upp sigurvegara, þ. e. menn 
fá ekkert fyrir tapaðan leik. Við erum ekki með jafntefli. Er næsta skref að taka upp jafntefli eða 
kannski 2-2 og sleppa oddahrinu? Þetta er hans reynsla sem leikmaður og þjálfari. 
 
Ein spurning varðandi tæknileikhlé. Þarf að kjósa um þetta á þingi eða er ekki bara hægt að taka þetta 
upp?  Óskar Hauksson skaut inn í að beina því til mótanefndar að taka upp tæknileikhlé við 8 og 16 
stig. 
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Spurning úr sal. Svala Vignisdóttir spurði hvort þetta komi ekki niður á ungum og efnilegum 
leikmönnum. 
 
Sigurður Arnar Ólafsson: Núverandi fyrirkomulag er þannig að hver hrina skiptir máli og þá er lítið 
hægt að skipta inná. Taldi að þetta sé betra fyrir ungu leikmennina.  
 
Ásta Sigrún Gylfadóttir: Taldi mikilvægt að taka upp tæknileikhlé. 
 Þorgerður spyr úr sæti sínu hver sé í mótanefnd? 
Sævar Már Guðmundsson svarar: Það er framkvæmdastjóri [Sævar Már] og Jason Ívarsson er 
aðstoðarmaður. 
 
Þingforseti bar þá upp breytingatillagu við 10. grein um stigagjöfina þannig að hér eftir verði stigagjöf 
2-0 í leikjum fullorðinna.  
Breytingin samþykkt með öllum greiddum atkvæðum gegn einu.  
 
Þingforseti bar þá upp reglugerðina í heild með áorðnum breytingum sem var vísað til stjórnar til 
nánari útfærslu.  
Reglugerðin samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema einu mótatkvæði. 
 
11.  Ákveðið gjald ævifélaga 
Jason Ívarsson lagði til að gjald ævifélaga verði óbreytt. 
 
Samþykkt einróma.  
 
12. Önnur mál 
Jón M. Ívarsson þingforseti opnaði mælendskrá og sagði gamansögu. Fyrir aldarfjórðngi mætti hann 
á blakþing og fór af þingi sem fulltrúi í varastjórn BLÍ. Hann sagði þetta þing hafa verið öflugt og 
starfsamt og lýsti ánægju sinni með þingheim. 
 
Aðalheiður Sigursveinsdóttir: 
Sagði sig vanta tilfinnanlega útprentun á Lögum Blaksambandsins. Svo þyrfti að vera hægt að skipa í 
mótanefnd á þinginu. 
 
Emma Árnadóttir: 
Vildi taka upp umræðu um öldungamótið. Í hennar huga er það ekki minna merkilegt mót heldur en 
deildakeppnirnar en ýmsar reglur hafa þar verið brotnar. 
Í vor var leikmanni kippt inn í lið úr öðru liði. Slíkt ætti ekki að þurfa að verða kærumál heldur ætti 
þetta bara að vera tapaður leikur. 
 
Guðrún Kristín Einarsdóttir: 
Ræddi yngriflokkamál. Farið var að tvískipta mótum og það var þarft, engu að síður vantar gæðin í 
leikina. Það sjáum við sem erum að halda mótin, hvort sem það er trimmót fyrir krakkana eða 
eitthvað. Vill sjá fleiri félög halda trimmót fyrir krakkana. Það er of lítið að hafa aðeins þessi 
Íslandsmót. Vill gjarnan fá að sjá fleiri félög halda einsdags mót. Þau þurfa ekki að vera stór, gæði 
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fremur en magn. Við í mínu félagi fengum atvinnumann frá Úkraínu og ég fékk þessa ábendingu frá 
honum að gæðin á mótunum séu ekki nógu góð. Leikir dagsins of margir og krakkarnir verða þreyttir. 
Ræddi umgjörðin á Íslandsmóti nu. Þar virðist vanta upp á virðingu fyrir íþróttinni. Til dæmis tíma í 
upphitun. Reyna að hafa meiri alvöru í þessum yngriflokkamótum.  
 
Kallaði eftir meiri umræðu um landsliðsmálin og skýrari stefnu. Erum við að fara með 
unglingalandsliðin okkar á Norðurlandamót?  Hún hefur heyrt hjá iðkendunum sjálfum að ekki verði 
unglingalandslið í ár. Þetta er svolítið skrítið að heyra þetta. Það er erfitt að fá krakka til baka úr þriðja 
flokki ef þau hætta vegna þess að unglingalandsliðin falla niður. Auglýsti eftir að í haust muni ný 
stjórn BLÍ koma með 5 ára plan þar sem landsliðsþjálfarar verða ráðnir til lengri tíma. 
 
Gunna Stína stakk upp á að fá Björn Guðbjörnsson í nefndina um öldungamótin. 
 
Sigurður Arnar Ólafsson: 
Taldi stefnu BLÍ hafa verið að ráða landsliðsþjálfara til tveggja/þriggja ára. Hann sem formaður hefur 
ekki fengið formlegar upplýsingar um þetta. Einfalt ráð til að losna við kjaftasögur er að uppfæra 
heimasíðu BLÍ.  Vildi að sett verði stefna til 5 ára og landsliðsþjálfarar ættu aldrei að verða ráðnir til 
minna en tveggja til þriggja ára.  
 
Sigurður lagði fram þá hugmynd að halda öldungaþing á sama tíma og Þing BLÍ. Öldungaþing á 
laugardegi og þing BLÍ á sunnudegi. 
 
Bikarmót yngri flokka í Neskaupstað var haldið á sömu helgi og SAMFÉS og það nánast e yðilagði 
mótið. Engu að síður er Bikarkeppnin frábært framtak og nauðsynlegt. 
 
Stjórn BLÍ þarf að búa til skólamótsnefnd sem sér um að koma á fót skólamótum um allt land. 
 
Sævar Már Guðmundsson: 
Vildi koma því að varðandi mótanefndina að hann starfar einn í mótanefnd og miðað við umfangið 
undanfarin ár er of mikið að leggja þessa ábyrgð á einn mann. Hann skorar því á næstu stjórn BLÍ að 
skipa þriggja manna mótanefnd sem leggur blessun sína á það sem framkvæmdastjórinn gerir eða 
uppröðun mótanna og þar fram eftir götunum.  Hann sagðist gera sér grein fyrir því að 
framkvæmdastjórinn verði alltaf starfsmaður mótanefndar en umfangið er gríðarlegt og gott að hafa 
nefnd á bak við sig við ákvarðanir. 
 
Jason Ívarsson: 
Sagðist ekki vita hvernig þessi kvittur kom upp að engin unglingalandslið verði í ár. Slíkt sé hin mesta 
firra. Ástæður þess að mál séu ekki tilbúin fyrir unglingalandsliðin eru þær að nákvæmar dagsetningar 
fyrir mótin hafa ekki borist. Við þurfum að vinna eftir þeim.  
 
Varðandi ólöglega leikmenn á öldungamóti þá er það hefð að leika með sama liði út mótið. Stundum 
hefur verið gert heiðursmannasamkomulag um að lið hafa fengið lánaða leikmenn. En ef leikmenn 
telja brotið á rétti sínum þá eiga þeir rétt á að kæra eins og aðrir.  
 
Framkvæmdastjóri hefur verið formaður mótanefndar. Það hafa verið tveir og upp í fjórir með 
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honum í nefndinni en öll vinnan verið á herðum framkvæmdastjórans. Það er erfitt að fá fólk til að 
starfa í nefndum. En við hjá stjórninni bíðum bara eftir því að fá ykkur í vinnu fyrir sambandið sagði 
Jason. 
 
Ásta Sigrún Gylfadóttir: 
Sagði að við þyrftum að taka Dani okkur til fyrirmyndar í landsliðsmálum. U17 þjálfari fyrir tveimur 
árum er nú þjálfari U19 og aðstoðarþjálfari U19 er aðalþjálfari U17.  
 
Hún sagði vanta upplýsingar um umgjörð yngriflokkamóta inn á heimasíðu BLÍ.   
 
Bikarkeppni YFN. Ferðakostnaðurinn austur á land var gríðarlegur. Væri ekki betra að borga þeim í 
Þrótti Nes. bara ferðastyrk og halda mótið hérna fyrir sunnan? 
 
Af skólamótum. Við fórum að vinna með þetta mál í vetur í YFN. Það er einfaldara úti á 
landsbyggðinni. Hérna á höfuðborgarsvæðinu er ekki hlaupið að því að komast inn í íþróttahúsin. Það 
þarf klárlega að vinna skólamót í júní, júlí til að ná tímum í íþróttahúsum.  
 
Ásta Sigrún hrósaði framhaldsskólamótinu í hástert og nefndi að hún og Þorgrímur Þráinsson hefðu 
rætt mikið um að halda þessum mótum áfram. 
 
Hún nefndi áhorfendaskort á 1. deildar leikjum og sagði:  Þið sjáið að það eru 1000 öldungar, hvar eru 
þeir? Hvað eruð þið mörg hérna inni sem sáuð leiki í 1. deildinni í vetur? Þetta er skammarlegt! 
 
Stefán Jóhannesson:   
Kvaðst harma það mjög ef unglingar væru að hætta í blaki eða sæju ekki ástæðu til þess að mæta í 
hæfileikabúðir vegna þessara kjaftasagna um unglingalandsliðin. Stefna Blaksambandsins er 
einfaldlega þannig að við tökum þátt í NEVZA mótunum, það er skýrt. Vandamálið núna er hinsvegar 
það að framkvæmdaaðilar næstu móta hafa tekið þá ákvörðun ekki fyrir löngu síðan að halda mótið í 
miðjan október, það tekur því ekki að ræsa unglingana út í sumar. Þetta er skýringin á því að ekkert er 
farið af stað.  
Norðmenn eru í bullandi vandræðum og leita leiða til að koma sér undan mótahaldinu og seinasti 
póstur frá þeim var þannig að þeir ætluðu að halda mótið í desember. Það er æskilegt að ráða 
þjálfara í tvö til þrjú ár, eða í næstu verkefni.  Væri gott að geta verið með þjálfara í 
framtíðarverkefnum. 
 
Stefán sagði framhaldsskólamótið ánægjulegt og vonaði að það sé komið til að vera.  
 
Jason Ívarsson: 
Til umræðu hafa verið leikreglur, alþjóðareglur sem við leikum eftir. Hér er til sýnis bolti sem við 
ætlum að taka upp næsta haust! Það var minnst á tæknileikhlé. Það er ekkert því til fyrirstöðu að taka 
það upp. Eitt sem hefur verið minnst á eru skiptispjöld. Til hvers eru þau? Ég fer fram á það við 
félögin að búa sér til þessi skiptispjöld! 
 
Mótsgjald fyrir lið á öldungamóti BLÍ er núna 5000 kr. á lið. Fyrir tveimur árum var samþykkt að 
endurskoða þessa tölu á ársþingi BLÍ á tveggja ára fresti. Nú eru semsagt tvö ár liðin þannig að ég geri 
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hér þessa tillögu skriflega til þingforseta. 
 
Tillagan var um hækkun mótsgjalds úr 5000 kr í 6000 kr.   
 
Guðrún Kristín Einarsdóttir: 
Guðrún þakkaði Jasoni fyrir og sagðis hafa verið búin að gleyma þessu.  Þetta er leið öldunganna til að 
hjálpa til við uppbygginguna og hún studdi þessa hækkun. 
 
Gunnar Garðarsson, KA: 
Gunnar lagði til að gjaldið verði 7500 krónur.  
Þingforseti bar upp tillögu um 7500 kr. og hún samþykkt með tveimur mótatkvæðum. 
 
Vilborg Guðmundsdóttir:   
Lagði áherslu á að útbreiðsluféð notist í málefnið. Það sem komi frá öldungamótunum fari á rétta 
staði eins og það var hugsað. Laugar í Sælingsdal er staður þar sem UMFÍ rekur ungmennabúðir yfir 
veturinn.  Rætt hefur verið um Lauga í Sælingsdal sem frábæran stað til að fara með krakkalið, 
unglingalandsliðin.  Er hægt að hafa hæfileikabúðir að sumri til á þessum stað?  
 
Vilborg sýndi auglýsingabækling um frjálsíþróttaskóla UMFÍ á mörgum stöðum á landinu, viku í senn 
eða nokkrar. Hún taldi þetta geta verið hugmynd fyrir BLÍ, einskonar blakskóla UMFÍ í framtíðinni.  
Valdimar Gunnarsson, framkvæmdastjóri UMSK, hefur auglýst eftir verkefnum frá félögunum. Hann 
fór í það verkefni með HK að mynda siðareglur og þar er til dæmis útskýrt hvernig á að ráða nýja 
þjálfara. Þannig að hægt að nota starfsmenn héraðssambanda til að hjálpa sér í þessu. 
 
  
Vilborg er í nefnd hjá UMSK og það tók hana þrjú ár í HK að átta sig á hvernig krókaleiðin var inn á 
BLÍ-þingið. Hún fór fram á að BLÍ geri þetta eins og KSÍ, sendi allar upplýsingar á blakdeildirnar en ekki 
á héraðssamböndin. Henni þótti slæmt að hafa engar upplýsingar um ný landsliðsmál á heimasíðunni. 
Taldi nauðsynlegt að ráða starfsmann í mótamálin í ágúst-október þegar álagið er hvað mest. 
Sagði að lokum að við verðum að ríghalda í ferðasjóðinn sem Helga Steinunn, ritari ÍSÍ, sagði frá hér 
áðan. 
 
Emma Árnadóttir: 
Fagnaði hækkun mótsgjaldsins hjá öldungum í trausti þess að sá peningur fari þá meira í útbreiðslu. 
Sagði að við mættum ekki hengja okkur of mikið í landsliðin og afreksstarfið. Vildi bæta við varðandi 
öldungamótið að auðvitað er þetta gleðimót. Við þurfum líka að bera virðingu fyrir reglum og öðrum 
liðum. Á síðasta móti kom til kasta atvik sem stóð til að kæra en þá fannst enginn til að kæra til á 
mótsstað! 
Að lokum  þakkaði hún gott þing og góða ársskýrslu. 
 
Þingforseti hafði nú lokað mælendaskrá og sneri sér að næsta dagskrárlið. Hann upplýsti að 15 
ræðumenn hefðu tjáð sig á þinginu og talað 36 sinnum. Ræðukóngur var Sigurður Arnar Ólafsson sem 
kom sex sinnum í ræðustól.  
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13. Kosningar 
Jón Ólafur Valdimarsson formaður uppstillingarnefndar lagði fram álit nefndarinnar: 

1. kjörinn formaður BLÍ til tveggja ára.  
Nefndin lagði til að Jason Ívarsson yrði kjörinn. Samþykkt með lófaklappi. 
Réttkjörinn formaður BLÍ til næstu tveggja ára er Jason Ívarsson. 
 
2. Kjörnir tveir meðstjórnendur til tveggja ára. 

Nefndin lagði til eftirfarandi nöfn:      
Svala Vignisdóttir.        
Aðalheiður Sigursveinsdóttir.       
Ekki bárust fleiri framboð og voru þær samþykktar með lófaklappi. 
 

3. Kjörnir þrír varastjórnarmenn til eins árs. 
Óskar Hauksson 1. varamaður. 
Hreggviður Norðdahl 2. varamaður. 
Valdimar Hafsteinsson 3. varamaður.     
Samþykkt með lófaklappi.        
 

4. Kjörnir tveir skoðunarmenn reikninga. 
Hjörtur Halldórsson. 
Aðalsteinn Einar Eymundsson 
Sjálfkjörnir með lófataki. 

Jón M. Ívarsson þingforseti lýsti ánægju með miklar og góðar umræður. Sagði að hér starfaði 
kraftmikið fólk. Síðast á dagskrá voru þingslit. Þingforseti gaf orðið nýkjörnum formanni BLÍ, Jasoni 
Ívarssyni. 

 

14. Þingslit 

Jason Ívarsson:             

Jason sagðist búinn að vera formaður í fjögur ár og vildi þakka traustið. Hlakkaði til að vinna með 
nýrri stjórn. Minnti á að Í stjórninni eru menn ekki fulltrúar félaga, heldur vinna allir á jöfnum grunni 
íþróttinni til framdráttar. Jason þakkaði starfsmönnum þingsins og þingfulltrúum góð störf. Hann 
þakkaði einnig framkvæmdastjóra fyrir góða skýrslu. Að lokum óskaði hann mönnum góðrar 
heimferðar og sagði þingi slitið kl. 15.45.  

 

Sævar Már Guðmundsson, þingritari. Jón M. Ívarsson, þingforseti. 


