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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 3. nóvember 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 

• Staða fjármála 

• Covid staða 

• Mótanefnd 

• Afrekshópar – “online based education” 

• Afrekssjóður 

• Nýtt skipurit BLÍ 

• 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. • Engin umræða • Samþykkt 

 

Staða fjármála 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Farið yfir stöðuna eins 
og hún er í dag.  

• Farið yfir ógreidd 
þátttökugjöld félaga 

• Farið yfir fjölda 
leyfisgjalda 

• Einhverjar spurningar 
komu frá 
fundamönnum og 
þeim svarað.  
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•  • Staðan á tekjum frá 
Afrekssjóði og 
mögulegum 
niðurskurði ársins 
2020.  

• Líklegt að niðurskurður 
verði með þeim hætti 
að endurgreiðslur 
verða frá BLÍ inn í 
sjóðinn – sem er svo 
endurúthlutað næst. 

 

 

Afrekssjóður 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Farið yfir umsókn í 
Afrekssjóð fyrir árið 
2021.  

• Afreksnefnd fari vel 
yfir umsóknina áður en 
hún er send inn 

• Samþykkt að senda inn 
skjalið eftir yfirferð 
nefndarmanna og 
stjórnarmann.  

•  • Efnislega getur 
umsóknin breyst þegar 
vitað er meira um 
hvaða mót á að taka 
þátt í og hvað fellur 
niður.  

• Umsóknin send inn á 
fimmtudag. 

 

COVID - staða 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Mótanefnd • Óli með góða punkta 

• Allt stopp í bili og 
óraunhægt að byrja 
fyrr en í desember.  

• Ljóst að það þarf að 
lengja tímabilið og 
mótanefnd mun fjalla 
um það á næstu 
dögum 

• Okt og nóv leikir færu 
fram í apríl og 
úrslitakeppni í maí.  

• Kjörísbikarinn. 
Mikilvægt að byrja þá 
keppni til að halda 
dagsetningum í 
keppninni.  

•  

• Góðir punktar til 
viðmiðunar og 
mótanefnd treyst til að 
vinna málið áfram um 
að endurræsa 
keppnishald BLÍ. 
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Nýtt skipurit BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Hrafnhildur • YFN verður 
Yngriflokkaráð (YFR) 

• Kynning á glærum frá 
HT.  

• Markmið og 
framtíðarsýn frá 
fræðslunefnd og 
afreksnefnd.  

• YFN fundar á 
fimmtudag til að 
breyta þessu.  

• Grétar • Ánægður með vinnuna 
á þessu skipuriti og 
komið skýrara skipulag 
í kringum 
yngriflokkana – sem 
eru grundvöllur að 
starfi 
Blaksambandsins.  

• Kynning í framhaldinu.  

 

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Dagbjört • Lyfjapróf og hvernig 
ferillinn á þeim er? Er 
lyfjaprófað í blaki? 

• Nokkur umræða og 
síðan antidoping.is 
kynnt en þar eru allar 
upplýsingar um 
hvernig þessum 
málum er háttað. 

• Lyfjapróf ekki á hendi 
sérsambands heldur 
Lyfjaeftilits Íslands.  

• Góð ábending kom um 
að vera með 
fræðslufyrirlestur um 
lyfjamál almennt í 
íþróttum.  

• Grétar • Eru tækifæri falin í 
COVID? 

•  

• Valgeir • Stuttir fyrirlestrar og 
jafnvel 
spurningakeppnir milli 
liða á netinu?  

• Góð tækifæri til þess 
að koma okkur betur á 
framfæri. 

• Grétar • Hvernig getum við 
nálgast þá hópa sem 
hafa ekki verið í neinu 
síðan í mars?  

• Þurfum að passa 
brottfallið.  

•  • Hugmynd að 
markaðsátaki núna 
næstu tvo mánuði.  

• Mikill kostnaður í gerð 
efnis fyrir 
markaðsefnið sjálft.  
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• Það þarf að móta 
hugmyndina vel fyrir 
styrktaraðila.  

• Markaðssetja blak fyrir 
unglingana og 
sérstaklega stráka.  

• Hrafnhildur • Kannski tik tok leikur 
fyrir krakkana.  

• Að BLÍ verði með sinn 
TikTok reikning.  

•  • Stjórnarmenn taka 
undir þetta og ljóst að 
við þurfum að leiða 
Blaksambandið í 
gegnum þetta erfiða 
tímabil.   

•  

• Valgeir • Rætt um öldungamót 
BLÍ næsta vor.  

• Ágætt að spá í það 
hvernig á að halda það 
m.v. núverandi 
aðstæður. Taka upp 
með öldungum og 
biðja menn að hugsa 
um hvernig hægt verði 
að halda mótið.  

 

Fleira var ekki rætt og kveðið að hafa næsta fund í byrjun desember. 

Fundi slitið kl. 18.25 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 


