
Stjórnarfundur 7 þriðjudaginn 12. september 2017 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ. 
 
Mætt; Jason Ívarsson, formaður, Stefán Jóhannesson, Árni Jón Eggertsson, Andri Hnikarr Jónsson, 
Steinn Einarsson, Svandís Þorsteinsdóttir og Sigurbjörn Árni í síma. 
Afboð og mættu ekki: Kristín Hálfdánardóttir  

Dagskrá 

 Sporttv og úrvalsdeild 

 Fjármál, Iðkendagjald og fjölmiðlagjald 

 Tölvukaup 

 Önnur mál 
Fundargerð 

Sporttv og úrvalsdeild 

 Samningar hafa náðst milli BLÍ og Altís um næstu fjögur. Hliðarsamningar var um útsendingar 
á leikjum í Mizunodeildinni á Sporttv tímabilið 2017-2018. Skrifað verður undir samninginn í 
beinni útsendingu á sjónvarpsstöðinni Sporttv á milli leikja í Meistarakeppni BLÍ um næstu 
helgi. Endurskoðunarákvæði er í samningnum eftir 1 ár. 

 Tryggt verður að einn leikur verði sýndur í hverri viku auk allra leikja í úrslitakeppninni. 
Fjármál, iðkendagjald og fjölmiðlagjald 

 Nokkur umræða var um fjármálin og þar helst regla um hvernig skal innheimta iðkendagjald. 
Ákveðið var að innheimta gjaldið í einu lagi í haust og finna svo leið til að innheimta gjaldið af 
öldungum fyrir öldungamótið. Passa verður að hver og einn greiði gjaldið aðeins einu sinni.  

 Fjölmiðlagjald er gjald sem verður að leggja á félögin til þess að útsendingarkostnaðurinn á 
leikjum í Mizunodeildinni verði dekkaður. Samþykkt var að gjaldið sé 30.000 kr. per leik, 
þannig að heimaliðið greiði það gjald. Ætti þetta að vera nokkuð jafnt á milli liða þannig að 
þessi kostnaður ætti ekki að vera meiri en fyrir 4 útsendingar á lið. 

 
Tölvukaup  

 Þessum lið frestað til næsta fundar þar sem líklega eru þau að leysast. 
 
Önnur mál 

 Rætt um neðri deildarmótin og dómgæsluna. Ábyrgur aðili settur yfir þessum mótum til að 
allt fari vel fram, sérstaklega í sambandi við tölvurnar.  

 Hægt að hafa fjarfundanámskeið fyrir þau sem ekki kunna á Rafrænu leikskýrslu.  

 Þar að búa til mót á blak.is fyrir 2. flokk Íslandsmót.  
 
 
Fleira var ekki rætt á fundinum. 
 

Fundi slitið kl. 18.20 
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


