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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 4. maí    kl. 16:30 

Fundur á teams  

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri  

Dagbjört Víglundsdóttir, varaformaður  

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari fjarverandi 

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi   

Valgeir Bergmann, varastjórn  

Steinn Einarsson, varastjórn  

Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn fjarverandi 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  

Óli Þór Júlíusson, mótastjóri  
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Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Íþróttaþing ÍSÍ 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Þingið um næstu helgi og 
eru skráðir þingfulltrúar frá 
BLÍ, Grétar, Hrafnhildur og 
Valgeir Bergmann.  

• GE mun ræða við 
þá sem koma á 
þingið 
sérstaklega.  

 

Ársþing BLÍ 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Tillögur fyrir ársþing 
þarf að skoða og senda 
inn fyrir 15. maí. 
Rammi um reglugerð 
um dómstól eða 

• Gera uppkast af 
reglugerðarbreytingu
m sem liggja beinast 
við. 

• Grétar heyrir í Bjössa.  
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úrskurðanefnd.  

• Áfrýjunargjald, 
iðkendagjald tillögu.  

•  • Ef aðstæður verða 
þannig að þá verður að 
vera rafrænt. Plan B 

•  

•  • Stjórnarmenn sem 
víkja úr stjórn eru 
Svandís og Árni Jón og 
ætla þau ekki að gefa 
kost á sér áfram.  

• Óska verður eftir fólki í 
stjórn BLÍ.  

•  • Ársreikningur BLÍ • Samþykktur á fundi og 
sendur áfram til 
Endurskoðenda.  

Búningamál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Steinn • Hittum fyrirtæki í 
morgun vegna 
samnings.  

• Áhugasamir um 
samstarf við BLÍ 

• Erlent samstarf og 
fyrirtækið fær 
heildarlínu fyrir BLÍ og 
að setja upp drög að 
hugsanlegum 
samningi.  

• Boltinn kominn í gang.  

• Taka samtalið áfram, 
jákvætt að tala betur 
við fyrirtækið.  

• Ætlaði að koma með 
teikningar og hvernig 
hægt er að sjá hvernig 
búningurinn muni líta 
út.  

•  • Annað fyrirtæki hefur 
líka pantað sýnishorn 
og á eftir að funda 
með því fyrirtæki.  

• Á eftir að taka fyrsta 
fund með fyrirtæki.  

•  • Athugað einnig um 
dómarabúninga 

• Skoða það vel fyrir 
næsta tímabil. 
Dómarar þurfa nýja 
búninga.  

Árs- og uppskeruhátíð – kosning í lið ársins. 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Gera þetta samkvæmt 
reglugerð varðandi 
kosningu í lið ársins 

•  

• Afhenda á ársþingi BLÍ 

Strandblakmál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Valgeir • Fundargerð frá fundi 

• Að BLÍ geti haft 
samráð við 
sveitarfélögin um 
aðstöðu við vellina 

• Engin ákvörðun tekin 
en stjórn upplýst um 
stöðu mála.  
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• Verðlaunapeningar 
eða ekki?  

• Á BLÍ að útvega – eins 
verðlaun eða engin 
verðlaun. 

• Dómaranefnd að 
skoða með 
dómaranámskeið í 
strandblaki.  

• Greiðsla á gjöldum.  

Grunnskólamót 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Óli Þór • Viðtal við stúlku um 
starf verkefnastjóra 
fyrir verkefnið.  

• Veltur mikið á því að fá 
inn starfsmann til að 
hefja verkefnið 

• Hægagangur en kemst 
áfram.  

• Fundur nefndarinnar 
er á morgun til að 
ákveða næstu skref.  

• Sagt frá undirskrift 
samnings við CEV um 
skólaverkefnið og 
UMFÍ.  

• Fer af stað með 
mótum um allt land.  

Önnur mál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Stjónvarpsréttarmál • Árni Jón lagði fram 
spurningu um þetta 
þar sem tækifærin 
gætu verið.  

• Skoða þetta vel á 
þessum tíma.  

• Tekjufall • Sævar vinnur 
tekjufallið frá 
Iðkendagjalda, 
þátttökugjalda, 
Öldungamóts o.fl.  

• Verður tilbúið fljótlega 
og klárt ef auglýst 
verður um 
styrkúthlutun.   

• Stubbur miðasala • Komið í loftið • Gengið frá 
endanlegum samning 
fyrir næsta 
keppnistímabil.  

• Mánaðagjald  

• Styrktarmál • Fundað með aðilum 
sem safna styrkjum og 
kynnum við það enn 
frekar síðar.  

• Geta komið að 
einhverjum 
verkefnum.  

• Afmælisárið gæti verið 
góð leið til að nýta 
þessa aðila.  

• Burkhard • Kemur á sunnudaginn 
og verður í ca mánuð.  

• Stjórn fundi með 
honum sem fyrst 

 

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund 1. júní 2021. 

Fundi slitið kl. 17.47  Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 


