
Stjórnarfundur 3 þriðjudaginn 3. maí 2017 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ. 
 
 
Mætt; Jason Ívarsson, formaður, Árni Jón Eggertsson, Andri Hnikarr Jónsson, Kristín Hálfdánardóttir, 
Steinn Einarsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson. 
Afboð og mættu ekki:. Stefán Jóhannesson og Svandís Þorsteinsdóttir 

Dagskrá 
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 Reglugerð um félagaskipti 

 Starfsmannamál 

 Önnur mál 
Fundargerð 

 
EM SCD 

 Rætt um keppnina framundan og hvernig þetta verður framkvæmt. Ljóst að tapið verður 
talsvert en framkvæmdanefndin vinnur hörðum höndum að því að gera allt klárt.  

 Hótel er klárt, matur og annað í kringum. Fjármögnun er vandamál en það felst helst í sölu 
auglýsinga, sem gengur illa, vægast sagt. 

 Jason greinir frá því að við fáum 10 Evrur á mann að auki frá SCD.  

 Hnikarr mun vera aðalstarfsmaður BLÍ í kringum mótið þar sem Sævar er dómari. 
Dómaranefnd skipar línuverðina.  

 Þá er Jói Egils að sjá um verðlaunaafhendinguna en Stjórnamenn verða að koma þar inn til að 
afhenda verðlaun.  

 Þarf endilega að vera í Laugardalshöllinni með svona mót? Stjórnarmönnum finnst höllin of 
stór fyrir okkur. Talað um VodafoneHöll eða Digranes. 

 
Reglugerð um félagaskipti 

 Breytingar að reglugerð um félagaskipti hafa verið gerðar og þær samþykktar á fundi. Steinn 
hefur lagað til í textanum og lagt aftur fyrir og samþykkt. 

 Stiklað á stóru hvað varðar nefnd um Íslandsmótsreglugerðina. Ljóst að annan fund þarf til að 
klára það af. 

 
Starfsmannamál 

 Með haustinu verður BLÍ að ráða annan starfsmann í hlutfall. Hvernig starf það á að vera, 
umgjörðin og hvernig er fjármögnun á slíku.  

 Kristín nefnir Ólympíusamhjálpina í því samhengi. Tengja þetta verkefni. Verðum að horfa til 
2-3 ára með svona verkefni. . 

 
Önnur mál 

 Rætt um endurnýjun samnings við Icelandair.  

 Ákveðið að næsti fundur verði í A sal þann 15. maí.  
 
Fleira var ekki rætt 
 
Fundi slitið kl. 18:30 
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


