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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 12. janúar 2021    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  

  

 

Fundarefni 

• Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar og staða fjármála 

• Mótahald 

• Reglugerð v/Covid 

• Reglugerð v/félagaskipta og leikheimilda – ný reglugerð 

• Öldungamót 2021 

• Styrktaraðilar 

• Önnur mál 

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar og staða fjármála 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Leiðréttingar gerðar á 
fundargerð. 

• Fundargerð 
samþykkt til að 
setja á 
heimasíðuna. 

• Sævar • Farið yfir stöðuna á 
afrekssjóði v/2020.  

• Varúðarfærsla sett í bókhald 
vegna mögulegrar 
endurgreiðslu 
þátttökugjalda til félaga ef 
ekki verður leikið í neðri 
deildum á tímabilinu.  

• Farið yfir stöðuna á 
bankareikningi í dag og þær 
úthlutanir sem BLÍ hefur 
fengið frá ÍSÍ, Afrekssjóður, 
Lottó og Útbreiðslustyrkur. 

• Bókhald BLÍ er að 
verða klárt og 
fyrir næsta 
stjórnarfund væri 
hægt að fara yfir 
helstu tölur.  

•  

• HT • Spurning um leiðir v/Covid 
fyrir félögin. 

• Ríkisvaldið er 
með í bígerð 
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nokkra hluti sem 
félögin ættu að 
geta nýtt sér, 
sérstaklega er 
varðar 
launaliðinn.  

 

Mótahald 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá • Almennt um skipulagið 

• Upplýsingar frá 
mótastjóra þannig að 
verið er að klára 
niðurröðun janúar og 
febrúar og hún er þétt 
eins og gefur að skilja.  

• Ljóst að framundan 
verður mikið að gera í 
mótahaldinu í efstu 
deildunum. Vonum að 
neðri deildir fái að 
byrja líka fljótlega 
þannig að allt verði 
eins og það á að vera. 

•  • DataVolley upplýsingar 

• Námskeið haldið í des-
jan. Gott námskeið 
sem við þurfum að 
halda áfram.  

• Einhverjir þjálfarar 
voru á námskeiðinu og 
þó ekki allir, né að 
einhver frá félögunum 
öllum hafi tekið þátt. 
Þurfum að passa upp á 
að fræðslan sé fyrir 
alla.  

•  • Rafræn miðasala og 
stream. Hugmyndir 
uppi með slíkt hjá 
félögunum.  

• Einhver umræða 
verður áfram um málið 
hjá félögunum. 

•  • Alþjóðlegt mótahald 
SCA og NEVZA. Erfitt 
að meta það núna 
hvort hægt sé að halda 
eitthvað.  

• Bíða og sjá framhaldið 
í faraldrinum. 

• HT • Er möguleiki að 
SportTV sé að verða 
aftur möguleiki? 

• Í haust var þetta 
skoðað en svo skall á 
lokun. GE tekur 
snúning á málinu.  

 

Reglugerð v/Covid 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Félagaskiptagluggi 
framlengdur til 28. 
febrúar. 

• Samþykkt 

•  • Leikheimildarákvæði í 
viðauka COVID 
reglugerðarinnar þar 
sem sækja þarf um 
leikheimild innan 
félagaskiptaglugga.  

• Samþykkt sem viðauki 
við COVID reglugerð 
sem rennur úr gildi 30. 
júní. Ákveðið að skoða 
frekar þessi mál fyrir 
næsta ársþing BLÍ. 
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• Grétar og Sævar segja 
frá máli tveggja félaga 
tengt COVID 19 

• Hér er um trúnaðarmál 
að ræða sem stjórn 
ræddi á þessum fundi 
til afgreiðslu.  

• Ritara falið að skrifa 
bréf vegna málsins og 
senda það til yfirlestrar 
og í framhaldinu var 
Sævari falið að senda 
bréfið til aðila málsins. 

Öldungamót 2021 – upplýsingar og umræða 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá • Vinnuhópur að 
störfum um mótið og 
hvað verði gert.  

• Ekki komið endanlegt 
en líklega verður mótið 
ekki.  

• Vinnuhópurinn hittist 
aftur fljótlega og 
verður komin 
niðurstaða fyrir næsta 
stjórnarfund BLÍ.  

Styrktaraðilar 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar segir frá • Samningar að renna út 
við Altís og Icelandair 

• Viðræður að hefjast 
við Altís um áframhald 
á samstarfi 

•  • Betra að fá fleiri með 
minni stuðning en einn 
stóran. 

• Mikilvægt er að tryggja 
áframhaldandi 
styrktaraðila til 
framtíðar.  

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Mótakerfi fyrir 
yngriflokkana 

• Góð hækkun á 
samningi en betra að 
hafa uppsegjanlegan.  

• Beðið um 
athugasemdir frá 
stjórn og GE gengur frá 
samningi 

• Strandblaknefnd • Guðmundur að segja 
sig frá formennsku og 
er lagt að Valgeir 
Bergmann verði 
Formaður 
nefndarinnar 

• Samþykkt og ákveðið 
að nefndin fundi 
fljótlega og að 
Hrafnhildur setji upp 
skipurit fyrir nefndina.  

• Námskeið í DataVolley • Hluti af 
markaðssetningu 
hvernig við vinnum 
þessa hluti. Svona 
námskeið á að keyra 
aftur í lok vertíðar 

• Halda annað svona 
námskeið í vor. 

• VB – spyr um 
leikmannasamtök 

• Leikmannasamtök 
Íslands er fagfélag um 
alla leikmenn 
félagsliða á Íslandi. 

• Á við um leikmenn í 
blaki eins og aðrar 
greinar.  

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun febrúar. 

Fundi slitið kl. 19.30 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


