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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 1. júní 2021    kl. 16:30 

 

Mæting:      Staður: Skrifstofa BLÍ og Teams 

Grétar Eggertsson formaður  

Árni Jón Eggertsson, gjaldkeri Mætti seint 

Dagbjört Víglundsdóttir, varaformaður  

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari Fjarverandi 

Svandís Þorsteinsdóttir, meðstjórnandi  Fjarverandi 

Valgeir Bergmann, varastjórn  

Steinn Einarsson, varastjórn  

Ásthildur Gunnarsdóttir, varastjórn Fjarverandi 

Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri  
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Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð 

Ársþing BLÍ  
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Hrafnhildur  • Tillögur að nefndum á 
ársþingi skv. lögum.  

• Kjörbréfanefnd: 
Steinn 

• Fjarhagsnefnd: 
Árni Jón 

• Laganefnd: 
Hrafnhildur 

• Allsherjarnefnd: 
Dagbjört og 
Valgeir 

• Grétar • Starfsmenn þingsins, 
þingforseti og þingritari 

• Ákveðið að gera 
tillögu að því að 
Valdimar Leó 
verði þingforseti 
og Sævar 
þingritari 

•  • ÍSÍ ávarp og aðrir gestir • Hafsteinn 
Pálsson mun sjá 
um þennan hluta 
og hengja merki í 
fólk.  

• Vitum ekki af 
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öðrum gestum í 
bili.  

• Sævar • Tillögur að merkjum BLÍ 
sendar á stjórnarmenn og 
nokkuð rætt um 
merkjaveitingu.  

• Ákveðið að veita 
þrjú silfurmerki á 
ársþinginu.  

•  • Farið yfir þær tillögur sem 
bárust og hvernig þær verða 
settar í nefndir.  

• Rekstraráætlun fyrir árið 
2021 framsett.  

• Tillögur og leiðir 
samþykktar 

• Rekstraráætlun 
samþykkt.  

• Sævar lið ársins • Kjörið gekk vel og Óli að 
vinna í framsetningu.  

• Félagsverðlaun vegna 
umgjarðar er í höndum 
stjórnar, starfsmanna BLÍ og 
dómara BLÍ.  

• Eftir umsögn 
dómara og 
starfsmanna og 
umræðu innan 
stjórnar tók 
stjórn BLÍ 
ákvörðun um 
hvaða félag fær 
viðurkenningu 
fyrir umgjörð. 
Tilkynnt verður á 
ársþingi BLÍ hver 
vinningsaðilinn 
er.  

•  

 

Grunnskólamót - staða 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Burkhard • Segir frá heimsóknum 
sínum í félögin núna í 
maí og vinnu Elsu sem 
er nýr starfsmaður 
fyrir þetta verkefni.  

• Stjórn upplýst um 
stöðuna og engar 
ákvarðanir teknar að 
sinni.  

• Grétar • Samningur við CEV og 
UMFÍ og ÍSÍ um 
fjármögnun á góðu róli 
og klárast á næstu 
vikum 

•  

• Sævar • Samskipti við skólana 
og dagsetningar fyrir 
mótin víðsvegar um 
landið að verða klárar.  

•  

•  • Endurmenntunarnáms
keið fyrir kennara í 
vinnslu. 

•  

Næsta keppnistímabil 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Staðfestingargjöld liða 
fyrir næsta 
keppnistímabil eru 

• Fundarmenn ánægðir 
með fjölda liða og að 
vel gangi að 
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nánast öll komin inn 
og eru um 100 lið 
skráð til leiks.  

skipuleggja næsta 
tímabil.  

•  • Farið yfir dagatalsfund 
sambandsins þar sem 
leiktímabilið var stillt 
af og ljóst að það muni 
hefjast 15. september 
og klárast 15. maí 
2022, eða innan 
ramma laga BLÍ.  

• Frábært að sjá 
dagatalið og það 
verður gefið út á 
næstu dögum en þó 
ýmislegt sem er ekki 
staðfest, sérstaklega 
með landsliðsglugga 
eða verkefni.  

 

Önnur mál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Valgeir 
strandblaknefnd á 
fundi.  

• Setja inn í 
iðkendagjalds 
reglugerð um að þeir 
sem spila strandblak 
skuli einnig greiða 
iðkendagjald.  

• Ákveðið að koma því 
til allsherjarnefndar að 
gera 
reglugerðarbreytingu á 
þinginu.  

•  • Stigakerfi í strandblaki 
sbr. danska leiðin. þar 
sem styrkleikastig 
verði reiknuð inn og 
ekki leikið um 5. sæti 
og neðar.  

•  

•  • Mótsgjald í strandblaki 
verði samræmt 6500 
kr. á lið og er það án 
sunds- og 
aðstöðugjalds.  

• Spurt hvort BLÍ geti 
komið að því að spyrja 
sveitarfélögin að því að 
geta nýtt aðstöðu við 
vellina.  

• Sé mótshaldari með 
námskeið fyrir börn og 
unglinga fær félagið 
80% af 
þátttökugjöldum til sín 
og BLÍ 20%. Þarf að 
hafa mun fastari reglur 
á innheimtu 
þátttökugjalda.  

• Sakar ekki að spyrja 
um aðstöðuna hjá 
Sveitarfélögum en 
líklega þarf að greiða 
ofan í sundlaugina.  

•  • Reglugerðir um 
strandblak. Koma því 
inn í reglugerðir 
sambandsins. 

• Það þarf að klára 
þennan hluta fyrir 
strandblakið þannig að 
þetta sé allt undir hatti 
BLÍ – er það vilji allra. 

 

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund á nýju starfsári eftir ársþing. 

Fundi slitið kl. 19.15 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


