Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 30. apríl 2019 kl. 17:15
Fundarsalur C, Íþróttamiðstöðinni Laugardal
Mæting:
Grétar Eggertsson formaður
Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri
Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi
Steinn Einarsson, varastjórn
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri

Stefán Jóhannesson, varaformaður
Kristín Hálfdánardóttir, ritari
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn
Ragnheiður Sigurðardóttir
Óli Þór Júlíusson, verkefnastjóri

Fundarefni
•
•
•
•
•
•

Stefnumótunardagur BLÍ
Mótamál næsta keppnistímabil
Landsliðsmál – staðan, búningar o.fl.
Heimasíða BLÍ
Uppfærsla á reglugerðum
Önnur mál, umsókn í Krónusjóð v/unglingastarfs

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Yfirferð á síðustu fundargerð
Hver segir frá
• Grétar fer yfir

Umræða
• Engin

Næstu skref og ákvörðun
• Fundargerð borin upp
og samþykkt

Umræða
• Gjaldkeri setti fram
tillögu að gjaldskrá
fyrir næsta tímabil.
Nokkur umræða um
refsigjald sem er nýtt í
gjaldskránni.
• Gjaldskráin nokkuð
einföld í uppsetningu
og er nokkur hækkun á
milli ára.

Næstu skref og ákvörðun
• Gjaldskráin samþykkt
og ákveðið að auglýsa
með því að senda á
félögin og gefa út á
heimasíðu BLÍ.

Liður 1 færður aftar í dagskrána

Mótamál
Hver segir frá
• Sævar og Óli segja frá
stöðunni.
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Stefnumótunardagur BLÍ
Hver segir frá
• Grétar segir frá.

Umræða
• Dagurinn verði
upphafið að nýjum
tímum fyrir BLÍ.
Hjólaaðferðin kynnt og
rætt um dagsetningu.
• Umræða um hvaða
“hjól” hver og einn
tekur og bókaðir
fundarsalir.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að
stefnumótunardagur
BLÍ verði 18. Maí 2019
frá 10-14.
• Stjórnarmenn taka að
sér hjól og grilla svo
hamborgara fyrir fólkið
eftir daginn.
• Starfsmenn munu
huga að skráningu fyrir
þetta.

Umræða
• Nefndin á eftir að
funda en ljóst er að
Kristján Geir er
búningastjóri. G. Helgi
boðist til að taka sæti í
nefndinni.
• Fjallað um
Smáþjóðaleika sem
eru framundan og
verðmiða fyrir
landsliðsfólkið.

Næstu skref og ákvörðun
• Ljóst að það eru 40
manns að fara á
Smáþjóðaleika á
vegum BLÍ.
• Samningar við þjálfara
enda eftir leikana og
þarf að skoða strax
eftir leika hvað á að
gera.
• Stjórnarmenn vildu
upplýsingar um
æfingar landsliðanna
fram að móti.

Umræða
• Er í vinnslu og von á
fundi með
forritaranum

Næstu skref og ákvörðun
• Kristín ber ábyrgð á
efnistökum á síðunni
(ritari stjórnar).

Umræða
• Umræða um að hafa
allar reglugerðir
sambandsins í einni

Næstu skref og ákvörðun
• Birta reglugerðir 2.
Maí.

Landsliðsmál
Hver segir frá
• Stefán segir frá

Heimasíða BLÍ
Hver segir frá
• Sævar og Kristín

Uppfærsla á reglugerðum
Hver segir frá
• Grétar
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bók. Þarf að lesa yfir
og koma með
athugasemdir.

Önnur mál
Hver segir frá
• Grétar segir frá
Starfsmannamálum

Umræða
• Umræða um hlutastarf
hér inn í viðbót og
þeirri þörf að breyta
skrifstofu BLÍ.
• Eru eingöngu að
styrkja verkefni með
áherslu á börn og
unglinga.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að skoða
málið vel og fá tilboð í
ný húsgögn.

•

Umsókn í Krónusjóð
v/unglingastarfs.

•

ÍSÍ þing á föstudag

•

BLÍ getur sent 3 aðila á
þingið sem er föstudag
og laugardag.

•

•

Fundartími

•

Ákveðið að hafa
fundartíma kl. 17.15 í
framtíðinni svo allir
komist á fundina.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Er klárlega eitthvað
sem sjóðsstjórn í ungir
og efnilegir
Afreksmenn BLÍ ætti
að skoða vel.
Grétar fer á þingið
ásamt Stefáni og
Steini. Sævar er
varamaður

•
•
•
•

Fundi slitið kl. 18:45
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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