
Stjórnarfundur 2 mánudaginn 16. apríl 2018 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ. 
 
Mætt; Jason Ívarsson, formaður, Stefán Jóhannesson, Kristín Hálfdánardóttir, ,. Árni Jón Eggertsson,.,  
Afboð og mættu ekki:, Andri Hnikarr Jónsson og Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Steinn Einarsson, 
Svandís Þorsteinsdóttir 

 

Dagskrá 

 Siðareglur BLÍ 

 Styrkir til BLÍ 

 Landsliðsmál 

 #metoo 

 Önnur mál 
Ath. Birta Björnsdóttir boðuð á fundinn kl. 18.00 

 
Fundargerð 

Siðareglur BLÍ 

 Rætt var um áframhaldandi uppsetningu á siðareglum sambandsins sem Árni Jón hafði unnið 
frá síðasta fundi. Einnig var fjallað um hvaða fagfólk þurfi að vera í siðanefnd sambandsins.  

 
Styrkir til BLÍ 

 Búið er að úthluta sambandinu heldur hærri upphæð úr afrekssjóði ÍSÍ en á síðasta ári. BLÍ í 
samvinnu við UMSK fékk styrk frá Ólympíusamhjálpinni til þess að kynna blak í skólum og 
halda skólamót í blaki á félagssvæði UMSK. 

 Til þess að fá seinni greiðslu styrks frá FIVB þarf að skila greinagerð um vinnu og verkefni 
landsliðsþjálfara kvenna.  

 
Landsliðsmál 

 Stór hópur blakkvenna fór til Ítalíu um páskana. Ferðin gekk vel og var góður undirbúningur 
fyrir frekari framtíðarverkefni. 

 SJ fór með til Ítalíu og notaði tækifærið m.a. til þess að ræða næstu verkefni við 
landsliðsþjálfara kvenna. 

 Viðræður hafa átt sér stað við íþróttayfirvöld í Kópavogi með það í huga að færa landsleiki og 
bikarúrslit í Digranes. 

 
 
#metoo 

 Birta komst því miður ekki á fundinn og þessum lið því frestað til næsta fundar.  
 
Önnur mál 

 Ákveðið var að styrkja Erlu Bjarnýju og Birtu Björnsdóttur sem sóttu ráðstefnu á Spáni tengda 
metoo byltingunni. 

 Rætt var um umfjöllun fjölmiðla um blak og góða reynslu af útsendingum SportTv frá leikjum 
vetrarins. Stjórnarmenn voru sammála um það að leita þyrfti allra leiða til þess að halda 
þessum útsendingum áfram á næsta keppnistímabili.  

 Að lokum var rætt um með hvaða hætti ætti að kynna lið ársins. 
 
Fleira var ekki rætt á fundinum. 
 

Fundi slitið kl. 18.34 
Jason Ívarsson ritaði fundargerð 


