Stjórnarfundur 1 þriðjudaginn 5. júní 2012 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ.
Mætt; Jason Ívarsson, formaður. Stefán Jóhannesson, Aðalsteinn Einar Eymundsson, Kristján Geir
Guðmundsson og Svala Vignisdóttir
Afboð og mættu ekki: Óskar Hauksson, Hreggviður Norðdahl og Valdimar Hafsteinsson
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Fundargerð
Verkaskipting stjórnar
 Verkaskipting verði óbreytt, Stefán varaformaður, Aðalsteinn gjaldkeri, Svala ritari og Kristján
meðstjórnandi. Samþykkt.
Skipan í nefndir
 Mótanefnd: Kristján Geir Guðmundsson skipaður formaður. Hrafnhildur Theódórsdóttir skipuð í
nefndina. Sævar verður starfsmaður nefndarinnar. Fá KA, Stjörnuna og Þrótt Nes til að tilnefna
mann í nefndina. Sævar og Jason hafa samband við félögin.
 Yngriflokkanefnd: Hafa verið fulltrúar frá félögunum og verður þannig áfram. Verður leitað til
Gunnu Stínu áfram sem formaður. Fá inn fólk frá Grundafirði og jafnvel Ísafirði.
 Dómaranefnd: Jón Ólafur Valdimarsson verður áfram formaður. Lilja Margrét Hreiðarsdóttir
verður með honum í nefndinni. Sævar talar við Ólaf Jóhann Júlíusson um að sitja í nefndinni.
Sævar verður starfsmaður nefndarinnar.
 Landsliðsnefnd: Stefán Jóhannesson stýrir nefndinni. Aðalsteinn Eymundsson og Svala
Vignisdóttir verða í landsliðsnefndinni og þarf að fá inn fleiri. Talað um að fá Vigni og Mundu inn
í nefndina. Unglingalandslið er undir þessari nefnd ásamt yngriflokkanefnd
 Aganefnd: Hreggviður Norðdahl, Jón Gunnar Sveinsson og Þorvaldur Sigurðsson.
 Nefnd vegna Öldungamótanna: Björn Guðbjörnsson og Jón Ólafur Valdimarsson. Hrafnhildur
Theódórsdóttir og Björg Erlingsdóttir til vara. Svala og Hreggviður verða í nefndinni auk þess sem
Jason Ívarsson verður áheyrnarfulltrúi.
 Nefnd um endurskoðun mótahalds: Hlutverk nefndarinnar að koma með tillögur fyrir næsta þing
á reglugerð um deilda- og úrslitakeppni. Stjórnin skipar Sigurbjörn Árna Arngrímsson, Stein
Einarsson, Þarf að fá aðila að austan og norðan í þessa nefnd. Valdimar Hafsteinsson/Óskar
Hauksson verða fengnir til að stjórna nefndinni og Sævar situr nefndarfundi.
 Strandblaknefnd: Karl Sigurðsson, Einar Sigurðsson og Brynjar Pétursson.
 Vinnuhópur um fjármál og ársskýrslu: Aðalsteinn Einar Eymundsson.
Úrvinnsla ársþings
 Þarf að klára tillögur frá UMFL og kynna þær sem voru samþykktar á ársþingi. Mótanefnd fjallar
um þessi mál fljótlega. Sérstaklega þarf að gera áhugakönnun á heimaleikjum, heima og heiman
í þriðju deild kvenna.
 Þarf að klára þinggerð og lög BLÍ og setja á vefinn.
 Tillögur til mótanefndar og kynningu á breytingunum.
 Yngriflokkanefndin vill fá sjóðina til að virka. Mikil umræða var um þetta og stjórn ákvað að
útfæra reglugerðir sem var vísað til stjórnar á ársþingi 2010.

 Vantar ramma fyrir nefndirnar sem eru sýnilegir. Jason og Sævar gera það í næstu viku og senda
á stjórn.
 Heiðursformannareglan rædd. Ákveðið var að skoða hvernig þessu er farið í öðrum
sérsamböndum. Reiknast til að formenn BLÍ frá upphafi eru 11 talsins. Þarf að útbúa skjal fyrir
heiðursformenn og afhenda á afmæli BLÍ.

Landsliðsmál – unglingalandslið
 U17 til finnlands 6.-9. september. Brynjar og Emil hafa verið ráðnir þjálfarar. Þarf að skoða
ferðatilhögun. U 19 er 93 módelið og U17 er 95 módelið.
 A landsliðin nýlokið sínum verkefnum. Var mjög tæpt hjá stelpunum að komast áfram en
strákarnir áttu langt í land. Jákvætt var að sjá yngri leikmenn stíga upp þannig að framtíðin er
björt varðandi leikmenn.
 Þjálfaramálin eru erfið og þarf að breyta.
 Aðeins rætt um FIVB Coaching Course level 1.
Önnur mál
 Skýrsla frá Mundu fararstjóra kvennalandsliðið. Aðeins 1 atriði sem stingur í stúf og það verður
afgreitt.
 Á morgun er fundur kl. 12.00 vegna Smáþjóðaleikanna í Luxemborg.
 Nýtt gólf er komið til landsins. Á eftir að greiða toll af gólfinu. Hagstætt verð á gólfinu. Athuga
hvort hægt sé að fá virðisaukaskatt endurgreiddan. Sævar og Aðalsteinn kanna málið.
 Sekt UMFG. Spurning um að senda þeim línu um að gera upp skuldina eða þeir verði útilokaðir
frá keppni.
 Bréf frá blakdeild Þróttar Nes um að leyfa 6 manna blak. Bréfið móttekið og vísað til
yngriflokkanefndar.
 Landsleikir á afmælinu. Spurning um að fá Færeyinga í heimsókn. Önnur pæling er að hafa
afmælismót landsliða fyrir bæði karla og kvenna þessa helgi 9.-11. nóvember.
 Agareglur frá Kristjáni Geir. Kynntar og ræddar. Ákveðið að vísa skjalinu til aganefndar BLÍ.
Spurning um að tvinna inn í agareglurnar um sjö leikjahæstu.
 Senda út til félaganna um að þau beri sjálf ábyrgð á talningu leikja leikmanna.

Næsti fundur áætlaður fljótlega eftir ársþing BLÍ.
Fundi slitið kl. 18:30
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð

