Stjórnarfundur 13 þriðjudaginn 27. febrúar 2018 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ.
Mætt; Jason Ívarsson, formaður, Stefán Jóhannesson, , Andri Hnikarr Jónsson, Steinn Einarsson,. Árni
Jón Eggertsson,. Kristín Hálfdánardóttir, Svandís Þorsteinsdóttir
Afboð og mættu ekki:, Sigurbjörn Árni Arngrímsson

Dagskrá
 Ársþing BLÍ
o undirbúningur, nefndaskipan o.fl. tilheyrandi
 Kjörísbikarbikarinn í Digranesi
o framkvæmd úrslitahelgarinnar
 Landsliðsferðir
 Önnur mál
Fundargerð
Ársþing BLÍ
 Nokkuð hefur borist af tillögum fyrir þingið og þær sendar út ásamt kjörbréfum í vikunni.
 Formenn nefnda: Stefán með allsherjarnefnd, Árni Jón með fjárhagsnefnd, Hnikarr með
kjörbréfanefnd, Sigurbjörn Árni með laganefnd.
 Ákveðið var að sæma Árna Jón Eggertsson, Mundínu Ásdísi Kristinsdóttur, Ólaf Jóhann
Júlíusson og Sigurbjörn Árna Arngrímsson silfurmerki BLÍ
 Ákveðið var að sæma Fríðu Sigurðardóttur og Emil Gunnarsson gullmerki BLÍ.
 Verið er að finna þingforseta fyrir þingið og líklegt að það verði Valdimar Leó Friðriksson.
 Þingritarar verða tveir; Sævar Már Guðmundsson og Andri Hnikarr Jónsson.
Kjörísbikarinn í Digranesi
 Rætt um framkvæmd úrslitahelgarinnar en hafði BLÍ boðið liðunum sem eru að koma í
bikarúrslit yngriflokka til að vera með veitingasölu og boltasækjara/moppara. Því boði var
hafnað og var Þrótti Reykjavík boðið að taka þetta að sér sem var samþykkt.
 Vinna við uppsetningu hefst á fimmtudegi þegar gólfið verður flutt frá Bakkanum í Digranes.
Gólflagning fer fram á föstudegi og leikir byrja á laugardegi.
 Skil á Digranesi verða á sunnudagskvöldi og gólfið flutt samdægurs niður í Bakka.
 Ljóst er að helgin verður mun stærri en áður þar sem fjórir leikir yngriflokka verða líka.
Áhugavert að sjá hvernig það mun koma út.
Landsliðsferðir
 Lokaundirbúningur er hafinn fyrir ferðina til Færeyja í mars en Jason mun þar fara sem
fararstjóri.
 Einnig er undirbúningur á fullu fyrir ferðina til Ítalíu.
Önnur mál
 Engin önnur mál lágu fyrir þessum síðasta fundi stjórnar BLÍ
Fleira var ekki rætt á fundinum.
Fundi slitið kl. 18.02
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð

