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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 3. apríl 2020    kl. 16:30 

Fundur í Teams 

 

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður Teams 

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri Teams 

Stefán Jóhannesson, varaformaður Teams 

Kristín Hálfdánardóttir, ritari Teams 

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi  Teams 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, varastjórn Teams 

Steinn Einarsson, varastjórn Teams 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri Teams 

Óli Þór Júlíusson, mótastjóri Teams 

 

Inn á fundinn voru Andri Hnikarr Jónsson og Óskar Þórðarson boðaðir úr mótanefnd BLÍ.  

Fundarefni 

• Ákvörðu um framhald mótahalds, úrslitakeppni um íslandsmeistaratitil karla og kvenna, og 
um úrslit Kjörísbikarkeppni BLÍ 

• Á að færa Steinöld 2020 til vors 2021 – Óskar Þórðarson, fer yfir aðstæður og þá umræðu 
sem er í gangi varðandi Steinöld.  

•  

• Önnur mál 

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Ákvörðun um framhald mótahalds, úrslitakeppni um Íslandsmeistaratitil 

karla og kvenna, og um úrslit Kjörísbikarkeppni BLÍ. 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar með forsögu og 
biður stjórn um sitt 
álit á framhaldinu. 

• Eftir síðasta fund var okkur 
gefinn 2ja vikna frestur til að 
taka þessa ákvörðun. 

• Síðan þá hefur 
samkomubann verið lengt til 
4. Maí.  

• Höfum rætt við HSÍ og 
athugað fleiri lönd 
upplýsingar um hvað sé 
verið að gera. 

• Langar að heyra hug 
stjórnarmanna.  

• Ákveðið að aflýsa 
keppni um 
Íslandsmeistarati
tilinn í blaki karla 
og kvenna 2020 

• Ákveðið að aflýsa 
Kjörísbikarnum 

• Ekki verða 
krýndir meistarar 
í þessum 
keppnum.  

• Ákveðið að því 
sögðu að láta 
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• Stefán: Hallur undir það að 
gefa út þá tilkynningu að 
mótinu sé lokið. Það er 
hinsvegar freysting að hanga 
á bikarkeppni – útspil í haust 
kannski.  

• Árni Jón: Leiðinlegt að geta 
ekki slúttað. 3 lið með 
uppgjafartón. Ef skólarnir 
flosna upp þá er vesen með 
mannskap. Við að synda á 
móti straumnum. Því miður 
erum við að lenda í því að 
seasonið er búið. Gerum 
meira í meistarakeppninni.  

• Svandís: Ég er á sama máli 
og Árni í þessu. 
Samkomubannið heldur 
áfram og við síðust að koma 
inn aftur.  

• Sigurbjörn: Vont að slútta 
ekki en við erum farin að 
horfa á júní og því held ég 
að við séum búin á þessu 
ári. Bikar í haust.. .tja.. er 
ekki skynsamlegra. Erfitt að 
spila í haust samt.  

• Steinn:  Er á svipaðri 
skoðun. Eftir síðustu 
ákvörðun 
Heilbrigðisráðherra er ljóst 
að við erum ekkert að fara 
að gera í vor. Finnst við 
ættum að byrja að krafti í 
haust. Keyra strandblakið 
upp í sumar.  

• Óskar Þ í mótanefnd. Er 
sammála því sem fram hefur 
komið – tímabilið búið. 
Kastar fram þeirri hugmynd 
að öll úrvalsdeildarlið verði 
aðgengileg. Gaman ef allir 
ættu möguleika. Sjónvarp í 
haust.  

• Hnikarr: Íslandsmótið er 
búið. Einfaldar lausnir er 
ljúka öllu og byrja á núlli í 
haust.  

• Sævar: Sammála því sem 
fram hefur komið og ekki við 
neitt að bæta 

ársþing BLÍ 
ákveða með 
haustið. 

• Setja saman 
tillögu að því 
hvernig við 
tilkynnum þetta.  

• Grétar byrjar 
grunninn og 
sendir til 
stjórnar. Tilkynnt 
til félaganna og 
svo á heimasíðu 
og Facebook.  

•  Samþykkt 
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• Óli: Draga öll 
úrvalsdeildarliðin að borðinu 
í haust.  

• Kristín: Finnst þetta orðið 
ansi erfitt en vill samt klára 
eitthvað.  

• Grétar: Sýnist á öllu að 
þessu sé lokið. Það getur 
verið erfitt að gefa út hvað á 
að gera í haust núna. 
Þurfum að hugsa eitthvað 
gott þar. Ekki setja neitt í 
loftið að það sé eitthvað.  

 

 

 

Steinöld 2020-2021 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar þakkar Hnikarri 
fyrir og hann kveður 
fundinn.  

• Umræða var nokkur 
um stöðuna. Óskar 
með framsögu.  

• Í fyrsta sinn eftir 
ákvörðun stjórnvalda í 
gær þá fór ég að efast 
um hvort við getum 
haldið mótið í haust.  

• Heyrði í Sævari, í þeim 
í Vestmannaeyjum og 
svo fórum við að ræða 
hvort eigi að fresta 
mótinu til 2021. 

• Búinn að heyra í HK, 
Magnúsi Hauki, sem 
ætlaði að heyra í sínu 
fólki og láta vita hvað 
kemur út úr því.  

• Rekstraraðilar vilja fá 
mótið í haust en 
staðan er erfið.  

• Búinn að tryggja 
íþróttamannvirki bæði 
2021 og 2022.  

• Þau mót sem eru í 
Vestamannaeyjum í 
sumar eru jafnvel í 
uppnámi.  

• Árni Jón: Bendir á 
nándina í blaki og 

• Niðurstaða er líklega 
sú að mótinu verði 
frestað en hvort það 
verði 2021 og 2022.  

• Öldungaráðið er 
sammála því að fresta 
mótinu. 

• Tilkynning sem ætti að 
koma frá okkur, vera 
svona. Verið er að 
skoða stöðuna með 
Öldungamót BLÍ sem 
er dagsett í haust. BLÍ 
er á fullu að vinna með 
mótshaldara um hvað 
verður um mótið og 
hvort mótið verði 
2021.  

• Lagt er til að við 
semjum tilkynningu og 
Óskar beðinn um að 
semja tilkynningu, 
klára í dag eða morgun 
og þá getur þetta verið 
fljótafgreitt.  

•  
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smithættan mögulega 
ennþá á öllu landinu. 
Bara skynsamlegt að 
fresta um 1 ár. Menn 
með efasemdir.  

• Stefán: Sammála því 
sem hefur fram komið. 
Áhugavert að skoða 
hvort HK hafi forgang á 
2021 eða hefur 
Steinöld réttinn á að 
halda þetta þá.  

• Bjössi: Fer í 
reglugerðarpælingar 

• Stefán: Stjórnin þarf 
að taka ákvörðun um 
að allt hliðrist bara um 
1 ár 

• Árni: Sammála því en 
við þurfum að vera í 
samráði við HK. 

• Kristín: Sammála því 

• Óskar: Veiran ekki 
komin út um allt land 
og því erfitt. Mottur 
frá HK ekki öruggt í 
haust og því mögulega 
ekki hægt að 
framkvæma mótið út 
frá því.  

• Steinn:  Haustið 
gengur ekki lengur og 
sanngjarnt að BF haldi 
mótið 2021, og svo HK 
2022.  

 

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Starfmenn BLÍ  • Starfsmenn eru búnir 
að sækja um og 
samþykkt minnkað 
starfshlutfall, niður í 
25% báðir.  

• Strákarnir búnir að 
stilla upp viðverutíma 
á skrifstofu og 
verkefnalista og 

• Samþykkt. 
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byrjaðir að vinna eftir 
því.  

• Grétar á morgun er 
fundur með Burkhard 

• Frá 12-14. Farið yfir 
vinnuna með honum 
síðan í febrúar. 

• Hnikarr búinn að vinna 
vel með 
þjálfaramenntunina.   

• Hvet ykkur til að taka 
þátt og gefa tíma.   

• Aðeins talað um 
ársþing BLÍ 

• Hvort á að taka ársþing 
eða hafa það jafnvel 
rafrænt.  

• Möguleikar eru margir 
um hvernig setja skal 
upp ársþing. Hvað er 
hægt að gera – setja 
það upp í haust eða 
fresta því um 1 ár 
vegna stöðunnar.  

• Gefum okkur smá tíma 
til að ákveða 
dagsetningar.  

• Veltum því upp.  

• Ákveðið að halda 

golfmót Stjórnar       

• Umræða jákvæð • Samþykkt 

 

Grétar sendir inn drög að tilkynningu sem stjórnarmenn samþykkja og var Sævari framkvæmdastjóra 

falið að senda yfirlýsinguna út og setja á heimasíðu sambandsins.  

 

Fundi slitið kl. 17:35 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 

 

 

 


