Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 6. maí 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
Sporttv
Coaches Convention
Önnur mál

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

Aukadagskrárliður frá Guðmundi Helga
Hver segir frá
• Guðmundur Helgi.

Umræða
• Segir frá verkefni sem
hann vinnur að með
Króatíu og mörgum
öðrum löndum um
stefnu og
stjórnunarhætti til
bættari vegferðar.

Næstu skref og ákvörðun
• Stjórn telur verkefnið
jákvætt fyrir Ísland að
vera þátttakandi.
• Hvernig við nýtum
okkur verkefnið?

Umræða
• Farið yfir Profile BLÍ
árið 2012.

Næstu skref og ákvörðun
• Þessir punktar eru frá
FIVB um sérsambönd í

Stefnumótunardagur BLÍ
Hver segir frá
• Grétar segir frá.
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•

Stefnumótunardagur

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sjö punktar
Keppnir
Alþjóðleg þátttaka
Fjármál
Þróun
Stjórnun
Staða
Fjölmiðlar.
Umræða um hvað eigi
að ganga fyrir á
deginum okkar í maí.
Allt frá fundarboði og
hvaða efnistök verði á
vinnudeginum.

Umræða um
dagskrána

•

•

•

•

•

blaki. ISL er í Cat 2 hjá
FIVB.
Hvernig sjáum við fyrir
okkur BLÍ, hver er
staðan núna og hvert
viljum við stefna.

Ákveðið að skráning
hefjist strax og
fundartíminn frá 9.30
og byrjað á
morgunmat.
Hóparnir verða 6-8
manns og allt sett upp
í dagskrá. BLAK TIL
FRAMTÍÐAR.
Formföst dagskrá í
byrjun en svo litlir
fundir með mörgum
hópum. Síðan
samantekt í lokin
Allir fá að borða í lokin.

SportTV
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Simmi og Sporttv vilja
vera áfram með blakið.
Þarf að skoða það
áfram með
styrktaraðilum.

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að skoða vel
málin og sérstaklega
með svipuðum
formerkjum og síðast,
þ.e. 1-2 leikir fast í
viku. Þetta er eitt af
lykilatriðunum hjá
okkur.

CEV Coaches Convention 2019
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Ráðstefna í Slóveníu.

Næstu skref og ákvörðun
• Hnikarri boðið að fara
og þarf að finna annan
með.

Umræða
• Heimsóknir til
félaganna.

Næstu skref og ákvörðun
• Held áfram að
heimsækja félögin,
bæði hér á
höfuðborgarsvæðinu
og úti á landi.

Önnur mál
Hver segir frá
• Grétar
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Fundi slitið kl. 19:45
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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