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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 11. mars 2020    kl. 16:30 

Fundarsalur E, 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 

• Kjörísbikarkeppnin - staðan 

• Staða vegna Covid19 
Skrifstofa BLÍ og skilaboð til hreyfingar 
Bikarhelgi. Efni frá Þrótti R.  
Framhald Íslandsmóts. Neðri deildarmót, Úrslitakeppni 
Öldungamót – Steinöld 
U19 og U20 

• Ársþing BLÍ 
Undirbúningur og framkvæmd 
Núverandi stjórnarmenn 
Ný dagsetning ársþings? 

• YFN – Fundargerð.  

• 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 stöðuna  • Lausafjár staða betri 
eftir samning við Arion 

• Klára samning við 
Afrekssj. og JÍ. 

 

 

 

Kjörísbikarinn - staðan 

 Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar/Sævar • Sævar upplýsir um 
stöðuna 

• Uppsetning á 
fimmtudag 

• Keppni á áætlun 

• Vefútsendingar frá 
undanúrslitum og 
úrslit í beinni á RÚV 

• Verið að klára að 
manna síðustu störf 

 

 

 

Staða vegna COVID 19 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Skrifstofan 
 

• ÍSÍ er búið að gera 
ráðstafanir varðandi 
vinnuumhverfi í húsinu 

• ÍSÍ fundar reglulega 
með sérsamböndum 
og upplýsir um tilmæli 
almannavarna. 

• Skv. ráðleggingum 
almannavarna til ÍSÍ 
höldum við okkar striki 
þar til nýjar 
upplýsingar berast. 

• Bikarhelgi,  

• Efni frá Þrótti R 

• Engar reglur eru til hjá 
alþjóðasamböndum 
sem taka á svona 
málum. 

• 5.gr. reglna BLÍ um 
frestun leikja tekur á 
þessu máli. 

• Verður að taka hvert 
mál fyrir sig þegar það 
kemur upp. 

• Núverandi staða ekki 
ástæða til 
aðgerða/breytinga 

• Grétar tekur saman 
svar til Þróttar við 
spurningum varðandi 
bikarhelgina. 
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• Framhald Íslandsmóts 

• Neðri deildarmót 

• Úrslitakeppni 

• Barnamót 

• Lok efstu deilda kk og 
kvk verða fyrir luktum 
dyrum ef á þarf að 
halda. 

• Helgarmót neðri 
deildar eru á áætlun 
en BLÍ mun ekki beita 
refsiákvæðum ef lið 
ákveða að mæta ekki 
til leiks.Verði tilmæli 
frá yfirvöldum um 
samkomubann verður 
staðan eins og hún er 
núna látin standa. 

• Úrslitakeppnin 
úrvalsdeilda: Ekki 
tímabært að taka 
ákvörðun en plan B/C 
eru að leika fyrir 
luktum dyrum eða 
fresta fram á haust.  

• Engin barnamót á 
áætlun fyrr en í maí, 
ekki tímabært að taka 
ákvörðun en þar mun 
ýtrustu varúðar vera 
gætt þegar kemur að 
því að taka ákvörðun.  

• Bjössi tekur saman  

• Tp. sendur á félögin 
vegna lokakeppni 
Íslandsmóta í neðri 
deildum. 

• Öldungamót-Steinöld 
 

• Erindi frá 
mótshöldurum rætt. 

• Rætt hvaða 
möguleikar eru í 
stöðunni ef tilmæli um 
frestun koma fram frá 
yfirvöldum.  

• Ákveðið að óska eftir 
að mótshaldarar byrji 
að skoða plan B, sem 
miðast við frestun til 
haustsins. 

• U19 og U20 • Stefán segir frá því að 
Luxemborg sé mjög 
líklega að fresta.  

• BLÍ þarf að skoða hvort 
U19 mótið að fresta 
því fram á haustið.  

• U20 strákar í 
Færeyjum. Á að fara 
þá ferð eða ekki.  

• Ákveðið að fresta U19 
til haustsins þar sem 
ferðakostnaður liða 
getur verið íþyngjandi 
og vont að liðin þurfi 
að leggja út í kostnað 
sem fer í súginn. 

• Skoða hvað er í boði á 
Laugarvatni í haust og 
hvað löndin segja?  

• Ný dags. þarf að vera í 
flúkti við önnur mót 
sem hugsanlega færast 
inn í haustið vegna 
Covid. 
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Ársþing BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá.  
 

• Undirbúningur fyrir 
ársþingið. Bjössi að 
gera reglugerð um 
leikmannasamninga og 
reglugerðar 
breytingar. 

• Stjórnarkjör, rætt 
hvort þeir sem eru að 
ljúka kjörtímabili í 
stjórn muni gefa aftur 
kost á sér. 

•  Þing er á áætlun, 
munum skoða með 
fjarfund ef á þarf að 
halda vegna COVID. 

• Steinn gefur kost á sér 
áfram sem varamaður. 
Stefán og Kristín hafa 
ekki hugsað sér að 
gefa kost á sér áfram.  

• Tilkynna um laus sæti í 
stjórn á heimasíðu BLÍ 

• Senda tilkynningu og 
svo Kjörbréf 

  

YFN - fundargerð 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Steinn segir frá: 
  

• Aðeins farið yfir 
fundargerðina. 

• Hvaða leiðir virka fyrir 
okkur.  

• Setja fjármagn í 
útbreiðslu og beðið 
eftir hvað stjórn BLÍ vill 
gera   

• Stjórn BLÍ vill fá góða 
kynningu 

• Þjálfaramenntun er 
stóri þátturinn 

• Fagráðið vill starfa 
áfram með afmörkuð 
verkefni í hvert skipti.   

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Afrekssjóður • Umræða um ASJ 
kláruð í 
fjármálaumræðu 

• Greiðslur munu lækka 
óverulega en það á sér 
eðlilegar skýringar 

• Félagaskiptamál, 
Kristín segir frá 

• Segir frá þingsetningu 
og málsmeðferð  

• Dóms er beðið en hans 
má vænta fyrir helgi 

• Þjálfaranámskeið • Umræða kláruð í 
málefnu YFN 

•  

• Landsliðsnefnd • Umræða um 
landsliðsþjálfara og 
ákvarðanir framundan 
um landsliðsstarfið í 
heild.  

• Burkhard vill koma inn 
sem landsliðsþjálfari kk 
og meira inn í 
afreksstarf.  

• Mikilvægt að láta 
verkefni ekki bíða. 

• Möguleikar um 
þjálfara eru að opnast.  

• Skoða möguleikann vel 
með Burkhard. 
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• Strandblak • Funduðum með 
Berglindi og Elísabetu í 
gær. Sýndum þeim um 
afrekssjóðinn t.d.  

• Við þurfum að móta 
betri stefnu fyrir 
strandblakið  

• Góður fundur og 
verður unnið áfram í 
nánari samvinnu.  

• Væri flott að fá fulltrúa 
strandblaks inn í 
stjórn. 

• Aukaþingið í Sviss • Frambjóðendur fyrir 
CEV forseta vilja báðir 
koma til Íslands í 
kynningu.  
 

• Ákvörðun frestað 

 

 

Fundi slitið kl. 18:30 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 

 


