Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 5. maí 2020 kl. 16:30
Fundur í D sal og Teams
Mæting:

Staður:

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
Óli Þór Júlíusson, mótastjóri

Teams
Teams
Fjarverandi
Teams
Fjarverandi

Fundarefni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar
Fjármál BLÍ – Ársreikningur og rekstrarstaða, ákvörðun um næsta tímabil (þátttökugjöld og
sektir).
Ársþing BLÍ, tímasetning, skipulag, framkvæmd, framboð til stjórnar
Úthlutanir ÍSÍ á styrk v/Covid-19 (Kjörísbikar og Öldungamót)
Starfshlutfall starfsmanna, 25% maí og júní /50% júlí-ágúst
Þjálfaranámskeið, Staða, Tímasetningar, Skráningar
Sideline
Nóri
YFN / Steinn
Landsliðsmál, staða og umræður
Verkefnastjóri/umsjónaraðili
Strandblak, Mótahald/Innanhúss aðstaða
Önnur mál

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar.
Hver segir frá
• Grétar.

Umræða
• Lagt til að lesa betur yfir

Næstu skref og ákvörðun
• Samþykkt með
áorðnum
breytingum.

Fjármál BLÍ
Hver segir frá

Umræða

Næstu skref og ákvörðun
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•
•

Sævar
Árni Jón

•

•

•

•

Farið yfir ársreikning
BLÍ 2019. Árið kom
ágætlega út og ljóst að
þetta er met í veltu
sambandins.
Rekstur sambandsins
gengur ágætlega í bili
og það að nota
hlutabótaleið er að
hjálpa gríðarlega.
Afreksstyrkur ÍSÍ til
umræðu og hvað
gerist ef lítið er að
gerast.
Gjaldskráin fyrir næsta
tímabil til umræðu

•

•

•
•

•

Ákveðið að fá
endurskoðendur til að
klára og koma honum
á heimasíðuna vel fyrir
ársþing.
Fínt að halda á
spöðunum með
yfirdráttinn og klára
endanlega skuldir í
sumar.
Gott að eiga samtalið
við ÍSÍ um þessi mál.
Ákveðið að hafa
gjaldið óbreytt fyrir
næsta tímabil. Þó þarf
að bæta við lið
v/refsigjalds í
neðrideildarmótum.
Athuga Bjössi með
reglugerðarbreytingu.

Ársþing BLÍ
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Að hafa í júní, fyrsta
helgin eins og önnur
helgin.
• Laugardagurinn 13.
Júní varð fyrir valinu.
• Þarf að skoða hvort
hægt sé að hafa
fjarfund og þá hvernig
kosningar færu fram.
• Fjögur sæti eru laus í
stjórn BLÍ fyrir þingið.
Stefán og Kristín að
hætta auk Sigurbjörns
Árna og auðvitað
Ragnheiðar sem
varamanna.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að hafa
ársþing BLÍ 13. Júní
• Skrifstofan sett í það
verkefni hvernig við
verðum með fjarfund –
eða bjóða upp á það.
• Fólki gefinn kostur á
að gefa kost á sér á
fundinum.

Umræða
• Lýsing á því hvernig
formið á þessu verður.
Við höfum umsóknir

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að vera klár
með umsókn.

Styrkur COVID
Hver segir frá
• Grétar
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sem eru yfir milljón í
tekjutapi.

Starfshlutfall starfsmenn
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Starfsmennirnir okkar
eru í 25% út júní. Og
júlí/ágúst í 50%.
• Árni fór yfir þennan
kost í excelskjali til að
sjá haginn á því að
nýta leiðina.

Næstu skref og ákvörðun
• Samþykkt að fara
þessa leið.

Umræða
• Staðan er þannig að
einhverjir eru inni í ÍSÍ,
4-5 einstaklingar.
Blakarar mögulega
búnir að fara í gegnum
ÍSÍ og bíða eftir
sérgreinahlutanum.
• Burkhard, Valal og
Borja eru að vinna
saman að námskeiðum
BLÍ.

Næstu skref og ákvörðun
• Stefnt að því að
fjarnámið verði í júní.
• Næstu skref eru að
skoða greiðslur vegna
þessa og
rekstraráætlun á þessu
dæmi.
• Verið að skoða hvernig
við metum inn “gamla”
þjálfara til að votta þá.

Umræða
• Samningar vegna
landsliðsmála í
endurskoðun.
• Maður bindur vonir við
að NEVZA mótin verði í
haust.
• Spurning um að velta
okkar málum inn í
Smáþjóðadæmið –
eins og GHÞ hefur
unnið með.
• Búningar. Núverandi
samningur uppfyllir
ekki þarfir BLÍ skv.
Þarfagreiningu fyrir
landslið.

Næstu skref og ákvörðun
• Taka umræður við
landsliðsþjálfarana.
Landsliðsnefndin taki
þann bolta af stað og
ræða við Burkhard um
að verða
landsliðsþjálfari
karlalandsliðsins.
• Þarf að hefja samskipti
við Mizuno vegna
samningsins.
• Það þarf að skoða vel
hvaða verkefni
landsliðin eru farin í
gang.

Þjálfaranámskeið
Hver segir frá
• Grétar

Landsliðsmál
Hver segir frá
• Stefán
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Verkefnastjóri/umsjónaraðili vegna stefnu BLÍ
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Er unnið með Burkhard
í þessu og þarf að
skoða hvernig nálgast
verður um þennan
hag.
• Styrkur frá
Ólympíusamhjálp (ÍSÍ)

Næstu skref og ákvörðun
• Haldið áfram með
þetta til að leggja fyrir
hann.
• Kristín skoðar styrk ÓS.

Umræða
• Segir frá fundi sem var
haldinn um daginn
með Hnikarri.
• Rætt um að 2. og 3.
Flokkur fari inn í
neðrideildarmótin.
• Pælingar með
lánssamninga o.s.frv.

Næstu skref og ákvörðun
• Steinn boðar fund með
YFN og ef nefndin er
sammála skal setja á
vinnuhóp með
útfærslu á þessu.
• Starfsmenn og
mótastjórn að skoða
með útfærslu.

YFN
Hver segir frá
• Steinn

Samstarfsverkefni UMFÍ og BLÍ með héraðssamböndum
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Skólamótin. Ákveðið
að fara með þetta mót
um allt land.
• Kynning fyrir
héraðssamböndum
mótið um allt land.
Setja upp
grunnskólamótin
allsstaðar.

Næstu skref og ákvörðun
Samþykkt

Umræða
• Samningur við þá að
koma fyrir árgjald.
• Óli byrjaður að vinna.
• Ætla að reyna að
semja um árið núna.
Samningurinn taki gildi
frá 2021.

Næstu skref og ákvörðun
• OK

SIDELINE
Hver segir frá
• Grétar
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Öldungar - afgreiðsla
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Öldungaráð á að taka
ákvörðun um þetta og
hefur þegar gert það.
• Okkur bent á að það
ætti að vera í okkar
ramma Öldunganefnd,
einn úr stjórn, einn
óháður og svo
Öldungaráðið saman í
nefnd sem hefur það
hlutverk að vinna að
öldungum.

Næstu skref og ákvörðun
• Gott mál
• Ákveðið að Árni Jón
verði í nefndinni frá
stjórn og manni
nefndina.

Strandblak, mótahald og innanhússaðstaða
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Þrjár tilkynningar.
Benedikt Tryggvason
er kominn inn í
strandblaknefnd – og
þá mögulega
afreksmiðaður.
• Skýrar leiðbeiningar
um sóttvarnarreglur
o.s.frv.
• Skiptir máli að
hópamyndun verði
ekki á
strandblakvöllum og
fylgi þeim reglum sem
nefndin hefur sett upp
á heimasíðu BLÍ.
• Innanhúss aðstaða

Næstu skref og ákvörðun
• Góð vinna í kringum
þetta og allt klárt.
•
• Búið að funda með HSÍ
í sambandi við
innanhússaðstöðu. Ef
um einkaframkvæmd
er að ræða þá getur
BLÍ eða ÍSÍ.
• Búið að ákveða að láta
reyna á þetta til
fullnustu þannig að á
endanum verði komin
innanhússaðstaða.

Umræða
• Búið að fá kynningu.
Óli byrjaður að afla
gagna frá félögunum.
• Þetta mun hjálpa
okkur með
keppnisgjöld,
iðkendagjöld og
landsliðsferðir.

Næstu skref og ákvörðun
• Allir sáttir með að fara
þessa leið.
• Grétar fær tilboð.

NÓRI
Hver segir frá
• Grétar
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•
•

Verðskrá sett upp á
skjá.
Það sem er jákvætt er
mun auðveldari
umhverfi í rekstri með
tengingu í mótakerfi
og bókhaldskerfi.

Önnur mál
Hver segir frá
• Reikningar frá Þrótti
Nes BIKARINN

•
•

Ákveðið að halda
golfmót Stjórnar

Umræða
• Reikningur um kostnað
vegna Bikarsins

•
•

Umræða jákvæð

Næstu skref og ákvörðun
• Ræða við
framkvæmdastjóra
Þróttar N vegna
reiknings og ÍSÍ
stuðnings.
•
• Samþykkt

Ákveðið að hafa næsta fund 2. Júní 2020

Fundi slitið kl. 18:50
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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