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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 6. apríl 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 Mætti ekki 

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

Mótamál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Óli • Tölvupóstur frá mótanefnd 
um framhaldið í 
mótamálum. Hægt að 
stöðva Miz.kvk mv. Covid 
reglugerð BLÍ. Þarf að spila 2 
leiki í Miz.kk og svo heila 
umferð í 1.d.kvk til að klára 
deildirnar (2/3 hluti leikja í 
heild).  

• Fara svo beint í 
úrslitakeppni.  

• Umræða um hvort 
ráðuneytið sé að setja upp 
nýja reglugerð sem myndi 
hleypa boltanum inn á 
æfingar. Það myndi hjálpa til 
við endurræsingu.  

• Viljum fá úrslitakeppnina og 
að nálgast þetta eins og 
tillagan liggur fyrir.  

• Ekki tekin 
ákvörðun að 
sinni um hvað 
skal gera. Bíða 
eftir öðrum 
þáttum í bili.  

• Ákveðið að halda 
fund með 
félögunum. 
Ákvörðun tekin 
líka í samráði við 
félögin.  
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• Erfitt að gera áætlanir sem 
munu kannski standast eða 
ekki.  

•  • Rætt um valmöguleika í 
úrslitakeppni. Klára 
deildakeppni og hafa Final 
Four.  

• Klippa deildakeppni og hafa 
úrslitakeppni venjulega.  

• Fínt að fá 
umræðuna. Ljóst 
að boða fund 
með félögum á 
þriðjudag í næstu 
viku.  

•  • Áhyggjuefni hvernig 
niðurröðun leikja sem eftir 
eru komast fyrir og Vestri á 
t.d. mjög marga heimaleiki 
eftir.  

• Engin niðurstaða 
var fengin á 
fundinum og 
beðið eftir 
upplýsingum um 
næstu skref.  

• Neðri deildir.  
 

• Fjárhagslegs eðlis og 
keppnislegs eðlis. Áhyggjur 
af því að ef við höldum þetta 
þá verði vesen með 
keppnina sjálfa.  

• Hefur gengið brösulega að 
finna mótshaldara. 

• Umræða um endurgreiðslur 
eða að færa þetta yfir á 
næsta keppnistímabili.  

• Ákveðið að aflýsa 
Íslandsmóti neðri 
deilda.  

• Þátttökugjöld 
sem hafa verið 
greidd til BLÍ 
færast yfir á 
næsta tímabil.  

• Staðfestingagjöld 
fyrir 
yfirstandandi 
tímabil er 
óendurkræf og 
þarf að greiða 
aftur fyrir næsta 
keppnistímabil. 

• Setja saman 
tilkynningu um 
þetta. Senda á 
stjórn og svo út 
til félaganna.  

• Yngriflokkamót • Mótanefnd að funda á 
næstu dögum til að taka 
ákvörðun um mótin í vor.  

•  

•  • Tekjufall • Setja saman 
tekjufall frá 
þátttökugjaldi og 
iðkendagjaldi 
sem og aðrar 
væntar tekjur 

Ársreikningur 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Sævar • Farið yfir 
ársreikningsdrög 

• Ákveðið að senda þessi 
drög til stjórnar sem 
fer yfir og spyr. 
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Skólaverkefni CEV, BLÍ og UMFÍ 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Staðan á samningi að 
komast á lokastig og 
undirskrift við CEV og 
UMFÍ. 

• GE sendir samninginn 
og leggur til að klára 
málið fljótlega. 

Styrktarmál, auglýsingar 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Styrktarmál rædd og 
farið yfir hvernig KKÍ er 
að nota þessa aðila í 
söfnun styrkja og 
auglýsinga. 

• Fundur GE og SMG 
þann 9. apríl.  

Scouting kynning 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Segir frá þessu sem 
scoutar hafa verið að 
gera.  

• Hvet alla til að kíkja á 
þetta.  

Önnur mál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Afmælisár • 50 ára afmæli á næsta 
ári. Þarf að huga að því 
hvernig við fögnum 
því.  

• Það þarf að setja í 
gang afmælisnefnd. 
Hrafnhildur er í þessu 
verkefni. 

• Hrafnhildur biður um 
nöfn í nefnd og mun 
svo hafa samband við 
þau til að skipa í nefnd.  

• Búningamál (Steinn) • Þarf að fara að ganga 
frá samningi vegna 
búninga. Hvernig á að 
nálgast lokaákvörðun. 

• Afreksnefnd hefur 
undir höndum tilboð 
frá nokkrum aðilum.  

• Taka þetta saman og 
kynna fyrir stjórn hvað 
er í boði. Taka svo 
stuttan fund til að 
ræða framhaldið.  

• Gott að fá frá 
nefndinni um kosti.  

• Hrafnhildur • Áminning til þeirra 
sem eru í nefndum að 
senda mér upplýsingar 
fyrir kynningu sem hún 
er að útbúa.  

• Er að setja saman 
kynningu um hlutverk 
og skyldu hverrar 
nefndar og ábyrgð 
stjórnarmanna.  

• Kynning sem þarf að 
vera klár fyrir ársþing 
BLÍ og á svo einnig að 
vera á heimasíðu BLÍ 
sem upplýsingar sem 
allir geta sótt sér. 

• Er stefnumál stjórnar.  

• Hafa vinnufund til að 
samþykkja kynninguna 
fyrir ársþing.  

 

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun maí en þó verða fundir boðaðir ef 

eitthvað breytist í sóttvarnarmálum. Fundi slitið kl. 18.00  Sævar Már Guðmundsson ritaði 

fundargerð 


