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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 1. september 2020    kl. 16:30 

Skrifstofa BLÍ 

 

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri  

Dagbjört Víglundsdóttir, varaformaður Teams 

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari  

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi  Fjarverandi 

Steinn Einarsson, varastjórn  

Valgeir Bergmann, varastjórn Fjarverandi 

Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn Teams 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  

Óli Þór Júlíusson, mótastjóri Fjarverandi 

 

Fundarefni 

• Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar 

• Fjármál BLÍ – Rekstraráætlun. 

• Staða landsliðs- og afreksmála 

• Ofurbikarinn – umræða og ákvörðun 

• Reglugerð Covid-19 

• Staða skólaverkefnis UMFÍ og BLÍ 

• Innheimta mótagjalda og leikmannaleyfa – staða og framkvæmd 

• Sport TV tilboð 

• Formannafundur BLÍ 

• Félagaskiptamál 

• Samstarf við Tryggja 

• Nýtt skipurit BLÍ 

• Önnur mál 

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar. 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar. • Lagt til að lesa betur yfir • Samþykkt með 
áorðnum 
breytingum. 
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Fjármál BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Árni Jón • Fer yfir rekstraráætlun 
þá mánuði sem eftir 
eru á árinu 

• Áætlun rædd og þarf 
að vinna betur með 
nýrri upplýsingum og 
betri framsetningu. 

•  • Rætt um keppnisgjöld 
og innheimtu  

• Félag sem skuldar BLÍ 
fær ekki keppnisleyfi. 

•  • Staða á reikningi • Staðan á reikningi BLÍ 
er góð  

•  • Iðkendagjald verður 
rukkað í gegnum Nóra 
þetta árið.  

• Umræða góð.  

•  • Þátttökugjöld • Seinni rukkun farin út 
og á gjalddaga 5. sept. 

•  • Ársreikningar • Meira gagnsæi og fleiri 
liði – fækka safnliðum.  

•  • Netbókhald sem kerfi 
eða eitthvað annað. 

• Þurfum að skoða 
betur, jafnvel frá og 
með 1.jan 2021.  

 

 

Staða landsliðs- og afreksmála 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Dagbjört  • NEVZA Tæknifundur. 
Ákveðið að NEVZA 
keppnir verði ekki í 
haust, hvorki landslið 
né félagslið. 

• Talað um U16 og U17 
EM. Beðið eftir 
upplýsingum en óskað 
eftir við CEV að fresta 
enn frekar en að halda 
í janúar. 

• Athugað áfram 

•  • A liðin í LIE / LUX um 
áramótin.  

• Senda út afskráningu 

•  • Rafrænt CEV þing í 
Moskvu 

• Skrá sig fyrir 16.sept. 
Kosningaþing. Pólitík. 

•  • Rafrænir tæknifundir í 
NEVZA 

•  

•  • Átti að vera fundur 
með ÍSÍ í morgun sem 
var frestað v/veikinda 

• Viljum endilega gera 
eitthvað fyrir 
afreksfólkið okkar. 

• Bíðum eftir fundi með 
ÍSÍ. 

• Mv. Covid reglur og 
hvað önnur sambönd 
eru að gera. 
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Viljum fá viðhorf ÍSÍ 
um blöndun 
einstaklinga í hópa.  

• Er æskilegt að kalla 
saman hópa í návígi.  

• Opnar æfingar hjá 
félögunum, þjálfarar 
mæta til félaganna 
frekar en að búa til 
stóran hóp.  

• Er einstaklings 
afreksþjálfun?  

•  • Möguleikar fyrir okkur 
í vetur er í raun að 
bíða og ná svo 
samstarfi við Færeyjar 

• Einhverjir möguleikar 
eru í stöðunni en við 
þurfum að bíða og sjá.  

 

Ofurbikarinn 2020 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Þátttaka í keppninni er 
5 kvk lið og 5 kk lið. 
Hamar kk hafði afskráð 
sig fyrr í dag. 

• Ákveðið að halda 
mótið þar sem líklega 
séu tilslakanir í reglum 
um sóttvarnir og 
samkomubann.  

 

Reglugerð COVID-19 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar  • Rædd og breytt • Reglugerðin samþykkt 
og verður sett á netið 
strax. 

 

Staða skólaverkefnis UMFÍ og BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Rætt um stóra mótið á 
landinu með Hnikarri 
og Auði hjá UMFÍ. Sú 
leið slegin af. 

• Verkefnið fer í fræðslu- 
og útbreiðslunefnd og 
fer vinna í að koma 
mótinu upp að nýju á 
næsta ári. Á sama tíma 
er unnið að 
markaðsmálum og 
fjáröflun. 

• Samþykkt 
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Innheimta mótagjalda og leikmannaleyfa 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Leikmannaleyfin. Þarf 
að útbúa það í Nóra og 
koma þeirri auglýsingu 
út.  

• Skrifstofan tekur 
þennan bolta ásamt 
Grétari.  

• Árni kemur mögulega 
inn í þetta og svo með 
DK.  

•  • Tillaga til félags sem 
skuldar 

• Greiðsluplan 50% núna 
og þriggja mánaða 
greiðsluplan eftir það.  

 

SportTV tilboð 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Útsendingar á leikjum 
annarra sérsambanda. 
Vilja fá BLÍ með. 
Útsendingar með 2 
vélum. Við vitum hvað 
þetta gefur okkur.  

• Fundarmenn jákvæðir 
en þó þarf að athuga 
kostnaðinn og tekjur.  

•  • Viljum fá betri útlistun 
á dreifingu SportTV 

• Fá betri upplýsingar 

 

Formannafundur BLÍ  

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Bjóða öllum 
formönnum blakdeilda 
í landinu. 
Miðvikudaginn 9. 
september kl. 19.30.  

• Hafa upplýsingafund til 
úrvalsdeildarfélaganna 
kl. 20.00.  

• Leggja fyrir 
fjárhagsáætlunina og 
uppgjör fyrstu 6 mán. 

 

Félagaskiptamál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Nokkur umræða um 
flækjustig á 
félagaskiptamáli.  

Ákveðið að fá þriðja 
aðila til að meta þetta. 
Viljum fá svör frá 
lögmanni sem fyrst.  
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BLÍ leggur mat á málið 
eftir að lögfræðingur 
segir sitt mat. 

 

Samstarf við Tryggja 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Nokkur umræða var 
um ágæti þessa 
samstarfs.  

• Ekki áhugi hjá stjórn 
BLÍ eins og þetta lítur 
út.   

 

Nýtt skipurit BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Hrafnhildur • Búið að vera að vinna í 
þessu undanfarið og 
næsta skref að tala við 
starfsmenn um þetta 
mál. 

• Styttist í að þetta 
klárist í september.  

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Nýtt heiðursmerki • Fá fleiri tillögur • Samþykkt 

• Samningur við Genius • Er riftunarákvæði? Er 
samstarf sem má ekki 
klikka. Lækkar verðið í 
þessu.  

• Athugasemdir 
stjórnarmanna á 
morgun og skrifa undir 
á fimmtudag. 

• Sideline • Grétar í samskiptum 
við Orra og pattstaða, 
beðið svara.  

• Samhliða sideline 
samningi þá þurfum 
við að fara að nota 
hann. Sambandið fái 
æfingaprógrömm og 
að opnað sé fyrir söfn 
fyrir þjálfarana okkar 
hér heima.  

• Þarna er gagnagrunnur 
æfinga – afreksmál 

• Leikmannasamningar • Geymsla og frágangur 
samninga 

• Umsýsla á geymslunni 
og útstillingu á 
heimasíðunni.  

• Finna tíma til að skoða 
heimasíðuna betur. 

• Skrifstofan útfæri með 
í samráði við forritara 
hvernig háttur á þessu 
verður  

• 50 ára afmæli BLÍ • 11. nóvember 2022 

• Afmælisnefnd, hvað á 
að gera í tilefni 
afmælisins.  

• Huga að því hvaða 
aðilar gætu verið 
sterkir í að leiða svona.  
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• Hrafnhildur til í að 
leiða.  

• Starfshlutfall 
framkvæmdastjóra 

• Sævar kynnir sínar 
áætlanir um nám til 
ökukennararéttinda 

• Stjórn styður Sævar í 
þessu en óskar eftir að 
allt verði mjög 
skilmerkilegt í 
sambandi við viðveru. 

• Mótamál • Óli með punkta sem 
voru til sýnis.  

• Yngriflokkamótin eru 
komin undir 
mótanefnd. Fulltrúi 
yngriflokkanefndar er í 
mótanefnd. Verið að 
vinna í skipulagi 
yngriflokkunum núna.  

• Mótakerfi 
yngriflokkana, league 
manager, hefur sína 
kosti og galla. Hefur 
áhuga á að koma 
áfram að þróun með 
BLÍ.  

• Málin rædd og ákveðið 
að halda áfram með 
mótakerfið.  

• Texas Scramble • Fimmtudagur 17. 
september. kl. 17.00 

• Dagga og Árni raða í 
holl.  

 

Ákveðið að hafa næsta fund þann 6. október 2020. 

 

Fundi slitið kl. 19:40 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 

 

 


