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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Aukastjórnarfundur BLÍ 

Dags. 14. apríl 2021    kl. 17:30 

Fundur á teams  

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri  

Dagbjört Víglundsdóttir, varaformaður Fjarverandi 

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari Fjarverandi 

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi  Fjarverandi 

Valgeir Bergmann, varastjórn  

Steinn Einarsson, varastjórn  

Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn Fjarverandi 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  

Óli Þór Júlíusson  
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Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Strandblak sumarið 2021 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Valgeir Bergmann • Fundur var að klárast hjá 
nefndinni til að setja upp 
mótaniðurröðun í sumar.  

•  

•  • Mót 1: Þróttur R 18.-20. júní  

• Mót 2: Þingeyri 1.-4. júlí 

• Mót 3: HK 15.-18. júlí 

• Mót 4: KA 5.-8. ágúst 

• Íslandsmót: HK 19.-22. ágúst 

• Stjórn samþykkti 
niðurröðun móta 
sumarið 2021. 

•  • Skipan í nefnd er þannig að 
þrír menn eru í henni og inn 
í nefndina koma mótsstjórar 
stigamótanna í sumar 

• Nefndin beðin 
enn frekar um 
hlutverka skjal í 
strandblaknefnd.  

 

Gjaldskrá 2021-2022 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Árni Jón  • Leggur fram gjaldskrá 
og hækkun á nokkrum 

• Tillagan um hækkun á 
gjaldskrá samþykkt.  
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liðum.  

• Umræða um hækkun 
en 4% verðbólga er í 
landinu og mið tekið af 
því í þessum 
hækkunum. 

•  • Gjaldkeri viðrar 
hugmyndir um tillögur 
stjórnar fyrir þing um 
ný gjöld í dagskrá, s.s. 
færslugjald vegna 
leikja og áfrýjunargjald 
vegna ákvarðana 
stjórnar.  

• Ljóst er að 21 degi fyrir 
þingið þurfa tillögur að 
liggja fyrir. 

• Stjórn jákvæð fyrir því 
að skoða enn frekar 
gjöld sem og hækkun á 
iðkendagjaldinu sem 
er komið á tíma en 
þing þarf að samþykkja 
það á tveggja ára 
fresti. 

Mótamál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Óli og Sævar • Rætt um hvort við 
ættum að endurgreiða 
þátttökugjöld fyrir 
neðri deildirnar sem 
munu ekki fara fram.  

• Ákveðið að safna 
reikningsupplýsingum 
og endurgreiða.  

•  • Tillögur lagðar fram 
um hvernig ljúka skuli 
keppni frá mótanefnd 
BLÍ.  

• Tillögur snúa að því að 
hægt sé að klára mótin 
fyrir lok maí en virkjuð 
Covid reglugerðin hvað 
varðar að 2/3 hluti 
leikja hefur verið 
kláraður.  

• Ákveðið að klára þá 
leiki sem eru enn á 
dagskrá en þeim sem 
var frestað detta niður. 
Þannig náum við að 
klára 2/3 hluti leikja í 
Mizunodeildum kk og 
kvk og 1. deild kvenna.  

• Úrslitakeppnin yrði þá 
þannig að öll liðin taka 
þátt og fram að 
úrslitarimmunni verði 
leikið heima og 
heiman og svo 
gullhrina ef jafnt er í 
sigrum.  

•  • Tilkynningar um 
framhaldið. 
Mótanefnd fullmóti 
tillögur að 
úrslitakeppninni fyrir 
formannafund 

• Ákveðið að halda 
formannafund 
mánudaginn 19. apríl.  

• Tilkynningu um það 
sem ákveðið var á 
fundinum þarf að 
senda út strax og boða 
formannafundinn í 
kjölfarið.  

•  •  •  
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Önnur mál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Valgeir • Rætt um strandblakið 
og að koma reglum inn 
í reglugerðir 
sambandsins. Koma 
því þannig fyrir að 
þessi þáttur verði meiri 
partur af BLÍ lagalega.  

• Sævar tók að sér að 
skoða gömlu 
strandblaksíðuna og 
koma því efni sem er 
þar til nefndar.  

•  • Rætt um áhorfendur 
út frá 
sóttvarnarreglum.  

• Ákveðið að hinkra með 
þetta til að sjá næstu 
daga og fram að 
formannafundi.  

• Steinn • Búningamál og farið 
yfir hvaða aðilar hafa 
sent tilboð.  

• Ákveðið að hefja 
samtal við tvo aðila 
sem höfðu skilað inn 
gögnum  

 

Fleira var ekki rætt. 

Fundi slitið kl. 19.15 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 

 


