Stjórnarfundur 1 mánudaginn 23. júní 2014 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ.
Mætt; Jason Ívarsson, Stefán Jóhannesson, Dagbjört Víglundsdóttir, Hreggviður Norðdahl, Brynja
María Ólafsdóttir, Árni Jón Eggertsson.

Afboð og mættu ekki: Kristján Geir Guðmundsson, Aðalsteinn Einar Eymundsson

Dagskrá









Verkaskipting stjórnar
Skipan í nefndir
Íslandsmót, þátttaka og fl.
Landslið / Þjálfarar
Úrvinnsla ársþings
Smáþjóðaleikarnir 2015
Endurgjöf eftir EM
Önnur mál

Fundargerð
Verkaskipting stjórnar BLÍ
Jason fór yfir verkaskiptingu og hún verður svona:
Stefán Jóhannesson, varaformaður
Aðalsteinn Einar Eymundsson, gjaldkeri
Dagbjört Víglundsdóttir, Ritari
Kristján Geir Guðmundsson, meðstjórnandi
Hreggviður Norðdahl, varastjórn
Brynja María Ólafsdóttir, varastjórn
Árni Jón Eggertsson, varastjórn
Skipan í nefndir
Landsliðsnefnd BLÍ
Stefán Jóhannesson formaður. Í nefndinni með honum eru Svala Vignisdóttir, Mundína Ásdís
Kristinsdóttir, Aðalsteinn Einar Eymundsson og Ásta Sigrún Gylfadóttir. Þarf að skipa einn í viðbót í
nefndina með tengingu við strandblaknefnd.
Strandblaknefnd
Nefndarformaður er Karl Sigurðsson og í nefndinni starfar Einar Sigurðsson
Mótanefnd
Sigurbjörn Árni Arngrímsson er formaður nefndarinnar. Með honum í nefnd starfa Steinn Einarsson,
Hlöðver Hlöðversson og einn að norðan sem eftir á að skipa.

Yngriflokkanefnd BLÍ
Guðrún Kristín Einarsdóttir er nefndarformaður. Í nefndinni starfar fólk úr yngriflokkastarfi félaganna
og fundar nefndin reglulega um málefni yngriflokka.
Þátttaka Íslandsmótsins
Tilkynningar um þátttöku Íslandsmótsins þurfa að berast fyrir 1. júlí nk. Lítur nokkuð vel út til að byrja
með en við vitum meira eftir 1. júlí. Stefnt er að því að svipaður fjöldi liða verði í Íslandsmótinu
veturinn 2014-2015.
Landslið / Þjálfarar
A landsliðin voru að klára verkefni. Búið er að ræða við þjálfara fyrir yngri landsliðin. Lagt áherslu á að
fjölga í þjálfarateymi fyrir öll landslið. Landsliðsnefnd klárar þessi mál á næstu dögum.
Úrvinnsla ársþings BLÍ
Nefnd um reglugerð öldungamótsins er skipuð Hreggviði Norðdahl, Birni Guðbjörnssyni og Svölu
Vignisdóttur. Nefndin þarf að fara yfir reglugerð með tilvísun frá ársþingi BLÍ.
Bikarkeppni:
Ákveðið var að gera skoðanakönnun um reglugerð bikarkeppninnar um hvort eigi að halda
fyrirkomulaginu eins og það er eða breyta því til fyrra horfs.
Smáþjóðaleikar 2015
Vinna vegna Smáþjóðaleika gengur ágætlega. Nefndin fundar með haustinu og er gert ráð fyrir því að
næsta haust verði allt komið á fullt í söfnun sjálfboðaliða fyrir keppni í blaki og strandblaki.
Endurgjöf eftir EM2014
Mótshaldið gekk vel. Gestir okkar hrósuðu BLÍ fyrir gott mótshald og aðbúnaður var til fyrirmyndar.
Lokauppgjör er í gangi og verður klárt síðar í sumar.
Önnur mál
Engin önnur mál komu til umræðu

Fundi slitið kl. 18:00
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð

