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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 6. október 2020    kl. 16:30 

Fundur á teams  

 

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri  

Dagbjört Víglundsdóttir, varaformaður  

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari  

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi   

Valgeir Bergmann, varastjórn  

Steinn Einarsson, varastjórn  

Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn Fjarverandi 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  

Óli Þór Júlíusson, mótastjóri Fjarverandi 

 

Fundarefni 

• Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar 

• Covid umræða 

• Afrekssjóður – umsóknarferli og afgreiðsla 

• Samningur við Vettvangs Íþrótta ehf. lagður fram til kynningar og afgreiðslu 

• CEV – kosning til stjórnar og forseta CEV 

• Nýtt skipurit BLÍ – umræða stjórnar 

• 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 • Breytingar og 
síðan samþykkt í 
tölvupósti 

 

Covid umræða 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar og Dagbjört • Landsliðsbúðir og 
aflýsa þeim útaf Covid. 

• Ákveðið að aflýsa 
búðunum.  

•  • Mótahald Íslandsmóts 
yngriflokka. Umræða 
sem hefur átt sér stað 
hjá félögum.  

• Ákveðið að fresta 
vegna Covid 19 
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•  • Mótahald neðri deilda 
í lok október.  

• Ákveðið að fresta 
neðri deildar 
túrneringu núna í 
október. Fyrsta færi þá 
fram í janúar.  

•  • Mótahald í Úrvalsdeild 
og 1. deild 

• Öllu mótahaldið 
frestað um óákveðinn 
tíma.  

•  • Tilkynning • Sævar setur upp texta.  

 

 

Afrekssjóður – umsóknarferli og afgreiðsla 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Tilkynnt um fund með 
forseta ÍSÍ og 
afrekssjóði.  

• Klára spurningar frá 
afrekssjóði og að 
stjórnarmenn skoði 
vel.  

•  • Næsta umsóknarferli • Þetta er að fara af 
stað, Grétar, Dagbjört 
og Sævar.  

•  • Umræða um 
afrekssjóð og af hverju 
á að taka af okkur 
peninga.  

• Þurfum að sjá hvernig 
þetta endar.  

 

Samningur við Vettvangs Íþrótta ehf. 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Samningur kynntur  • Ákveðið að athuga 
betur þennan 
samning. Grétar fer í 
málið.   

 

CEV-kosning til stjórnar og forseta CEV 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar  • Hef rætt við aðra um 
kjör forseta CEV.  

• Góð umræða og 
hjálpar mikið.  

•  • Enginn af okkur að fara 
á þingið.  

• Munum koma proxy á 
annan aðila sem fer á 
þingið.  

•  • Nokkur umræða um 
kjör forseta og til 
stjórnar CEV. 
Guðmundur Helgi er í 
framboði til stjórnar.  

• Grétar heldur áfram að 
vinna í þessu. 
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Nýtt skipurit BLÍ – umræða stjórnar 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Hrafnhildur • Vinna í skipuriti á 
lokametrunum.   Farið 
yfir starfslýsingar. 

• Vinna betur með 
starfslýsingar og ljúka 
við skipurit til 
almennrar kynningar 
sem fyrst. 

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• GE: Afgreiðsla á 
félagaskiptamáli  

• Afturelding og Rybak.   • Málið er búið með 
sátt. 

• GE: Staða 
skólaverkefnis UMFÍ 
og BLÍ 

• Búið að vera að skoða 
sjóði með ÍSÍ og búið 
að leggja fram 
umsókn. Fjármögnun 
komin ansi langt.  

• Verkefnið er í höndum 
fræðslu- og 
útbreiðslunefnd BLÍ og 
framkvæmdarhlutinn.  

• Hrafnhildur • Félagaskiptaeyðublað 
og breytingar á því. 
Spurning með hvað sé 
skuldlaus við félag? 
Þarf að girða fyrir. 

• Spurning um að setja 
inn upphæð ef á að 
koma máli inn til 
stjórnar.  

• Það þarf að fara að 
skoða lög BLÍ til að 
einfalda hlutina meira.  

• Grétar og Árni Jón 
skoða málið. 

• Steinn • Númer leikmanna í 
efstu deild.  

• Senda félögunum 
reglurnar aftur.  

• Valgeir • Fræðslu- og 
útbreiðslunefnd með 
fræðslufundi með 
útvöldum, t.d. 
dómarar eða 
næringarfræði eða 
slíkt. Til að halda uppi 
einhverju.  

• Of löng leið á streymi 
BLÍ.   

• Frábær hugmynd. 
Fræðslu- og 
útbreiðslunefnd komi 
með tillögur um efni.  

• Athuga heimasíðuna 
betur með það að 
leiðarljósi að notanda 
geti farið beina leið í 
leiki. 

 

Ákveðið að hafa næsta fund í byrjun nóvember. 

Fundi slitið kl. 19.30 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


