
Stjórnarfundur 9 fimmtudaginn 21. janúar 2016 kl. 16.30 á skrifstofu BLÍ. 
 
 
Mætt; Jason Ívarsson, Stefán Jóhannesson, Hrafnhildur Theódórsdóttir, Árni Jón Eggertsson. Sigurbjörn 
Árni Arngrímsson var á skype. 
. 
Afboð og mættu ekki:. Kristján Geir Guðmundsson, Brynja María Ólafsdóttir og Steinn Einarsson.  
 
 

Dagskrá 

 Skipa framkvæmdanefnd fyrir EM Smáþjóða/ HM í blaki 2016 

 Fjármál 

 Önnur mál 

 
Fundargerð 

Skipa framkvæmdanefnd 

 Grétar Eggertsson hefur boðist til að vera innan handar við framkvæmd mótsins í vor og næsta 
vor. Fleiri þurfa að vera í nefndinni og er ljóst að gjaldkeri sambandsins þyrfti að vera inni 
v/fjármálanna. Árni Jón klár í það.  

 Grétar og Sævar ætluðu að líta í kringum sig eftir fólki til að vinna í nefndinni.  

 Rætt um hótelkostina sem í boði eru og þá staðreynd að fjárhagsáætlunin muni aldrei ganga upp 
m.v. þær tekjur sem við fáum frá þátttökuþjóðunum.  

 Þarf mikla vinnu við öflun styrkja í kringum mótin 2016 og 2017. 

 Dagsetningin 19.-23. maí hefur verið ákveðin og er það aðallega útaf því að Hótelið á til herbergi 
á þessum tíma en ekki öðrum. Mótið verður í Laugardalshöll.  

 Nánari skipan framkvæmdarnefndarinnar verður vonandi klár fyrir næsta fund stjórnar og hefst 
vinna nefndarinnar í febrúar.  

 
Fjármál 

 Hrafnhildur sagði frá samtali sínu við Ingvar hjá ÍBR um fjáröflunarmál. Verið að reyna að hugsa 
hvað sé hægt að gera til að auka tekjustreymið og létta undir með landsliðsfólki.  

 
Önnur mál 

 Staðan á blaki og kynningu á íþróttinni. Áhyggjum lýst. Það vantar alveg skólalið og skólamót inn 
hjá okkur. Krakkarnir eru ekki að koma til okkar – það þarf að ná þeim inn.  

 Hilmar Sigurjónsson sendi inn erindi þar sem hann óskar eftir því að gera rannsókn á 
Kvennalandsliði Íslands á æfingum fram til vors 2017 í samráði við þjálfara. Er þetta hluti af hans 
lokaverkefni við Íþrótta- og heilsufræðibraut Háskóla Íslands. 

 Grétar Eggertsson fundaði með Jasoni og Sævar vegna Sporttv og úrslitakeppnina. Vildi athuga 
hvort honum og Simma hjá Sporttv sé heimilt að sjá alfarið um söfnun styrkja vegna útsendinga 
frá úrslitakeppninni. Nokkur umræða var um málið og vill stjórn frá nánari útlistun frá Grétari 
um verkefnið. 

 Bréf kom frá Völsungi á Húsavík þar sem því var lýst yfir að félagið hyggist senda lið til keppni í 
Úrvalsdeild kvenna á næsta keppnistímabili. Mikil ánægja var hjá Stjórn við þessi tíðindi.  

 
 
Fleira var ekki rætt á fundinum 
fundi slitið kl. 18.30 
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


