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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 9. mars 2021    kl. 16:30 

Fundur á teams  

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri Fjarverandi 

Dagbjört Víglundsdóttir, varaformaður  

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari  

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi   

Valgeir Bergmann, varastjórn  

Steinn Einarsson, varastjórn  

Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn Fjarverandi 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  

  

 

Fundarefni 

• Staða mótamála (Bikar, neðri deildir og úrslitakeppni) 

• Framkvæmd Kjörísbikarsins, hlutverk stjórnarmanna, miðasala og fl. 

• Samningar 

• Dagsetning ársþings 

• Önnur mál 

  

Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Staða mótamála 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Farið yfir fyrirkomulag 
neðrideildamóts sem er á 
dagskrá í lok mars. 

• Ánægjulegt ef 
þetta tekst en 
mv. stöðuna í 
dag þarf að vera 
tilbúin fyrir því 
að þetta verði 
einfaldlega ekki 
hægt. 

•  • Tilkynnt um úrslitakeppni 
Íslandsmótsins og líka um að 
mótanefnd sé að skoða að 
nota síðustu helgina í maí 
fyrir seinna mót neðri 
deilda.  

• Fundarmenn 
glaðir að heyra af 
því.  

•  • Mizunodeildin gengur vel og 
þarf í raun að passa það að 
ekki verði stopp á keppni 
aftur. Til þess höfum við 
sóttvarnarreglur. 

• Mikilvægt að 
skilaboðin séu 
þau sömu frá BLÍ.  
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Framkvæmd Kjörísbikarsins 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar segir frá • Almennt um skipulagið 
í Digranesi þar sem við 
vinnum í 
starfsmannamálum og 
sóttvarnarmálum, 
Skipta upp svæðinu og 
vinna með RÚV.  

• Halda áfram að 
skipuleggja þetta og 
vinna í að fá fleiri að 
borðinu. 

•  • Miðasala fór af stað í 
gær en henni var svo 
breytt í dag þar sem 
fjöldatakmörkun var 
með börnum. 
Barnamiðar þannig 
settir inn og þarf stjórn 
BLÍ að ákveða hlutfall 
sem fer til félaganna af 
miðasölu. 

• Það er fundur í 
fyrramálið með ÍSÍ 
vegna áhorfenda. 
Tökum stöðuna eftir 
það.  

•  • Skipulag áhorfenda 
verður höfuðverkur en 
nú þarf að setja 
áhorfendur í númeruð 
sæti.  

• Staða tekin eftir fund í 
fyrramálið. 

•  • Það vantar klárlega 
aðstoð við 
uppsetningu gólfsins 
og svo aðstoð í nokkur 
hlutverk um helgina. 
Voru stjórnarmenn 
beðnir um að koma 
upplýsingum til Sævars 
eða Óla um hvenær 
þau geta verið.  

• Þurfum fleira fólk í 
uppsetningu og passa 
að huga að 
sóttvörnum.  

•  •  •  

 

Samningar 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Samningur 
undirritaður við 
League Manager um 
mótakerfi fyrir 
yngriflokkana – til 
þriggja ára.  

• Frágengið 

•  • Samningur við Sideline 
undirritaður og einnig 
vinnslusamningur 
v/persónuverndar. 

• Frágengið 

•  • Samningur um 
skólaverkefni á 
lokastigum milli BLÍ, 

• Er á lokastigum og 
verður undirritað og 
kynnt að því loknu.  
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UMFÍ og CEV. Er í 
yfirlestri.  

• Sævar • Samningur við 
Afrekssjóð ÍSÍ 
undirritaður í febrúar. 
Smá lagfæring á 
fjárhagsáætlun gerð og 
úthlutun er óbreytt.  

• Frágengið 

 

Dagsetning ársþings BLÍ 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar og Grétar • M.v. núverandi 
skipulag á 
úrslitakeppni ætti að 
vera hægt að halda 
ársþing BLÍ fyrstu 
helgina í júní – eða 
þann 5. júní.  

• Verður unnið út frá 
þessari dagsetningu í 
bili – 5. júní og þingið 
boðað með löglegum 
hætti einum mánuði 
fyrir þing.  

Önnur mál 

Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Afsökun fyrir að 
fundarboðið barst 
seint og vinnulag þarf 
að breytast eins og 
samþykkt var á síðasta 
fundi.  

• Verður lagfært fyrir 
næsta fund. 

• Dagbjört • Tilboðin fyrir búninga á 
landsliðin eru komin á 
borð afreksnefndar og 
er verið verið að skoða 
þau vandlega hjá 
nefndinni.  

• Ætti að vera ljóst 
fljótlega hvaða leið 
verður farin í þessum 
efnum.  

 

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund þann 6. apríl. 

Fundi slitið kl. 18.00 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 


