Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 1. desember 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
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri

Fjarverandi
Fjarverandi

Fundarefni
•
•

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar og staða fjármála
Covid staða
• Mótamál
• Formannafundur
• Íþróttamaður ársins 2020
• Önnur mál

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar og staða fjármála
Hver segir frá
• Grétar.
•

•

•

Fjármálastaða (Sævar)

Umræða
• Engin umræða um
fundargerð
• Staðan í jafnvægi um þessar
mundir. Rætt um bókhald
sem er nánast klárt fram að
þessu. Netbókhald að
breytast.
• Afrekssjóður og uppgjör
2021 á næsta leiti.
Undanfarið hefur verið
fjárfest í tækjabúnaði sem
nýtist landsliðum.
•

Sagt frá styrkjum sem hafa
borist undanfarna daga til
BLÍ.

Næstu skref og ákvörðun
• Samþykkt
•

Sævar upplýsir
stjórn áfram um
stöðuna.

•

Í uppgjörinu er
mikilvægt að allt
sé tekið til því
líklegt er að
endurgreiðsla
verði há.
Gott að ná inn
öllu fyrir áramót.

•
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COVID staða
Hver segir frá
• Mótamál

•

Formannafundur

Umræða
• Ljóst að ekki verði
mótahald fyrr en í
janúar 2021.
• Neðri deilda mót í
hættu í janúar.
• Mögulegar breytingar
á bikarkeppninni
•
•

Umræða um hvort eigi
að halda fundinn eða
ekki.
Væri gott að heyra
hvað félögin segja.

Næstu skref og ákvörðun
• Mótahald í hættu og
mótanefnd vinnur að
endurröðun þegar ljóst
verður hvenær hægt
er að byrja aftur.
• Gefa út yfirlýsingu á
heimasíðu og senda á
félögin.
• Ákveðið að hafa
formannafundinn,
upplýsingafundur.
•

Íþróttamaður ársins
Hver segir frá
• Grétar

•

Umræða
• Umræða um hvern
skal útnefna blakmann
og -konu ársins.
• Aðferðafræði um valið
rætt lítillega.
•

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að taka í lok
fundar umræðu um
málið.

Umræða
• Burkhard að
skipuleggja Data Volley
online námskeið.
Dagbjört sagði frá. Þarf
að vera einhver innan
félaganna sem lærir
þetta því þjálfarar
koma og fara.
• Sævar tilkynnir

Næstu skref og ákvörðun
• Samþykkt eftir góða
kynningu.
• Verður stór hluti á
fundinum annað kvöld.

•

Önnur mál
Hver segir frá
• Námskeið í DataVolley

•

FIVB þing

•

Afrekssjóður
afgreiðsla

•

•

Skólaverkefni staða

•

Sævar tilkynnir um
uppfærslu á umsókn
eftir fund með
Afrekssjóði í morgun.
Um 20% hækkun varð
á kostnaðaráætlun þar
sem gert var ráð fyrir
sóttkvíardögum í
verkefnum erlendis.
Er í góðu róli hjá
Fræðslunefnd BLÍ

•
•

Tveir frá BLÍ á rafrænu
þingi 5.-7. febrúar
Uppfært skjal sent til
Örvars í kvöld.

•
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•

Nefndir

•

Fræðslunefndin í
skipulagningu
skólamóta.
• Yngriflokkaráð er að
taka á sig mynd en á
eftir að hafa fyrsta
fund. Margt gott og
reynslumikið fólk.
• Afreksnefnd.
Búningamálin komin af
stað. Við svöruðum
könnun hjá CEV um að
við værum jákvæð að
taka þátt í Silver
League. Ýmsar breytur
sem koma inn hvort
við getum verið með
eða ekki.
• Starfsmannamál
• Sumarfrísdagar
starfsmanna að
einhverju leyti nýttir
nú í desember
• Bókhaldskerfi
• Skoða betur
Netbókhald vs. Nóra.
• Öldungamót í vor
• Pæling með
fjöldatakmörkun vegna
sóttvarnarreglna. Er
hægt að skipta mótinu
upp – eða á áfram að
fresta.
• Rætt um nokkrar
útfærslur á þessu en
engin ákvörðun tekin.
Þarf að leyfa þessu að
ráðast en við eigum að
hugsa um þetta og
setja af stað
umræðuna.
• Íþróttamaður ársins
• Grétar og Dagbjört
viku af fundi vegna
tengsla við leikmenn
sem til greina koma.
• Rætt um þá leikmenn
sem koma til greina í
karlaflokki og ákveðið
að skoða frekar tvo
leikmenn og taka
ákvörðun um það á
næstunni.
Fleira var ekki rætt og kveðið að hafa næsta fund í byrjun janúar.

•

•

•
•

Ákveðið að Árni Jón
sem tengiliður stjórnar
við Öldungana fundi
með mótshaldara í
Vestmannaeyjum núna
í desember. Sævari
falið að koma
fundinum á með Árna
Jóni.

•

Komist að niðurstöðu
um að Jóna Guðlaug
Vigfúsdóttir verði
blakkona ársins 2020
en enn á eftir að
ákveða með blakmann
ársins. Verður gert á
næstunni með
tölvupóst samskiptum.

Fundi slitið kl. 18.45
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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