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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 23. maí 2019    kl. 17:15 

Fundarsalur C, Íþróttamiðstöðinni Laugardal 

 

Mæting: 

Grétar Eggertsson formaður Stefán Jóhannesson, varaformaður 

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri Kristín Hálfdánardóttir, ritari 

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn 

Steinn Einarsson, varastjórn  

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri Óli Þór Júlíusson, verkefnastjóri 

 

Fundarefni 

• Sporttv 

• Vinnufundurinn 

• Önnur mál 

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

 

Yfirferð á síðustu fundargerð 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar fer yfir • Engin • Fundargerð borin upp 
og samþykkt 

 

Sporttv 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Umræða um mikilvægi 
þess að vera með 
blakið í beinni 
útsendingu í sjónvarpi. 
Góð umræða þar sem 
borin voru saman 
síðustu tvö leiktímabil. 
Sporttv með tilboð á 
borðinu og var tekin sú 
ákvörðun að fara í 
verkefnið að byrja að 
fjármagna einhvern 
pakka í samvinnu við 
Sporttv  

• . Grétar hefur vinnuna 
og sendir á stjórnina..   

• Fyrsta skref að skoða 
kostnaðinn og hefja 
verkefnið.  
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• Mótamál Bjössi • Greint frá því hver 
staðan á því er.  

• Er alveg á 
lokametrunum að 
verða staðfest fyrir 
næsta keppnistímabil 

 

Vinnudagurinn 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá.  
 

• Farið yfir vinnulagið 
fyrir samantektina og 
niðurstöðurnar.  

• Ákveðið að hvert og 
eitt myndi taka fyrir 
SHEET til að flokka 
svörin niður.  

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar 
  

• Dagsetning 
hæfileikabúða BLÍ fyrir 
ungmenni  

• 16.-18. Ágúst í 
Mosfellsbænum   

•  • Rætt um að búa til 
Stefnu fyrir 
yngriflokkamál 

• Sigurður Arnar 
Ólafsson fundaði með 
formanni og frkv.stj. í 
vikunni og hafði hann 
áhyggjur af þróuninni í 
krakkablakinu á 
Íslandi.  

• Góð umræða um þetta 
og mótahald 
yngriflokka.  

• Ákveðið að ný stjórn 
yngriflokkamála tæki 
betur á þessum 
málum, skýrari 
keppnisreglur o.s.frv.  

•  

• Saga BLÍ • S. Arnar var líka með 
pælingu um skráningu 
sögunnar. Hann væri 
með Jóhann Sigurjóns 
sem væri tilvalinn í 
verkefnið.  

• Ákveðið að reyna að 
taka fund og heyra 
tölur um ritun sögu 
BLÍ.  

• Slagorð • Vinátta – Hreyfing – 
Árangur 

• Sameinuð að árangri 

• Börn: Virðing-
Heiðarleiki-Vinátta 

• Hreyfing-Samvinna-
Árangur 

• Samvinna-Hreyfing-
Árangur 

• Engin niðurstaða 
fékkst í málið en 
gaman ef hægt væri að 
vinna út frá slagorði.  

• Smáþjóðaleikar  • Allt er í föstum 
skorðum fyrir 

• Óli Þór fer sem 
liðsstjóri Karlaliðsins 
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Smáþjóðaleikana en 
brottför er innan 
örfárra daga. 

og Sævar sem dómari. 
Því verður skrifstofa 
BLÍ lokuð í þessu fyrstu 
viku júnímánaðar. 

Fleira var ekki rætt 

 

Fundi slitið kl. 18:40 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


