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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 10. júní 2021    kl. 16:30 

Fundur á teams  

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður  

Steinn Einarsson  

Dagbjört Víglundsdóttir Fjarverandi 

Hrafnhildur Theódórsdóttir,  Fjarverandi 

Valgeir Bergmann  

Ásta Sigrún Gylfadóttir Fjarverandi 

Fríða Sigurðardóttir  

Hildur Mósesdóttir  

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

Verkaskipting í stjórn 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Tillaga að verkaskipting 
stjórnar verði: 

• Steinn Einarsson 
varaformaður 

• Dagbjört Víglundsdóttir, 
gjaldkeri 

• Hrafnhildur Theódórsdóttir, 
ritari 

• Valgeir Bergmann 
meðstjórnandi 

• Samþykkt 

•  • Varastjórn er: 

• Ásta Sigrún Gylfadóttir, 
Fríða Sigurðardóttir og 
Hildur Mósesdóttir 

• Samþykkt 
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Helstu verkefni framundan 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar, skipan í 
nefndir og ráð 

• Afreksnefnd 

• Tilgangur að horfa 
heilt yfir 
afrekshlutann. Var 
ráðinn inn afreksstjóri í 
fyrra sem er 
starfsmaður 
nefndarinnar.  

• Verði svo til 
landsliðsráð fyrir A 
landslið, U19 ráð og 
U17 ráð o.s.frv.  

• Steinn formaður 
nefndarinnar og Fríða 
verði inni í 
afreksnefnd. Fyrir í 
nefndinni er Kristján 
Geir Guðmundsson. 
Óli J hefur einnig 
boðist til að sitja í 
nefndinni.  

•  • Fræðslu- og 
útbreiðslunefnd 

• Heldur utan um alla 
fræðslu sambandsins, 
þjálfara og dómara 
sem dæmi. 

• Hnikarr stýrir 
nefndinni. Ásta Sigrún 
verði til stuðnings frá 
stjórn ásamt Hildi 
Mósesdóttur.  

•  • Strandblaknefnd 

• Auglýsa fyrsta mótið  

• Sagt frá 
Sandkastalanum  

• Sagt frá landsliðum í 
strandblaki 

• Sagt frá nýju stigakerfi.  

• Valgeir er formaður 
nefndar og heldur 
hann utan um 
fundargerðir og 
upplýsir stjórn. 

•  • Yngriflokkaráð • Ásta Sigrún verði í 
þessu ráði frá stjórn en 
formaður ráðsins er 
Hafsteinn 
Valdimarsson og með 
honum fólk af öllu 
landinu.  

•  • Öldungaráð 

• Fjallar um lög og 
reglugerðir fyrir 
öldungamótin og er 
ágætt að fara að skoða 
hvort einhverju þurfi 
að breyta.  

• Hildur verði þar ásamt 
þremur síðustu 
öldungum. 

•  • Skipa í Aga- og 
úrskurðarnefnd 

• Reglugerð í bígerð 

• Einn löglærður aðili 
þarf að vera í 
nefndinni ásamt 
tveimur öðrum. 
Frestað að skipa í 
nefndina þangað til 
reglugerð er klár. 

•  • Dómaranefnd 

• Eðlilegt að menntun 
dómara fari undir 
fræðslu og 
útbreiðslunefndar 

• Skipuð Sævari, Jóni 
Ólafi og Leifi 
Harðarsyni.  
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• ATH • Mótanefnd sér um 
mótamál BLÍ í samráði 
við mótastjóra.  

• Skipuð Sigurbirni Árna 
Arngrímssyni 
formanni, Óskari 
Þórðarsyni og Friðrikku 
Marteinsdóttur fyrir 
yngriflokka.  

• Afmælisnefnd BLÍ • 50 ára afmælisnefnd 

• Stungið er upp á 
Sigurlaugi Ingólfssyni 
hjá Þrótti Reykjavík 

• Sævar, Grétar og 
Hrafnhildur fara í að 
finna fólk í þetta.  

 

Framhaldsverkefni 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Skólamót BLÍ • Sagt frá samningi og 
verkefninu í stuttu 
máli.  

• Verkefnið er hafið og 
verður framkvæmdin í 
haust á mörgum 
stöðum, gríðarlega 
mikilvægt verkefni. 

• Afreksmál • U19 mót stúlkna á 
Íslandi.  

• U20 stráka í færeyjum 

• A landsliðin mögulega 
komið í SCA og er BLÍ 
búið að vera að íta á 
SCA að vera með 
keppnir fyrir A liðin.  

• Við verðum líka að 
taka þátt í stærri 
mótum til að passa inn 
í ramma hjá 
Afrekssjóði ÍSÍ 

• Búningamál 
sambandsins. Kynnt 
um hvernig málin hafa 
verið unnin, útboð og 
nokkrir fundir hér og 
það og nokkur tilboð 
bárust.  

• Ákveðið að ganga til 
samninga við eitt 
fyrirtæki. 

• Samþykkt var að ganga 
að samningi við eitt 
fyrirtækjanna  

• Þjálfaranámskeið • Fara aftur af stað í 
sumar og í haust og 
stefnt að því að vera 
aftur með BLÍ 1 og 2 og 
enda á BLÍ 3 í vetur.  

• Burkhard sér um þessi 
námskeið og vinnur 
náið með 
fræðslunefnd. 

• Skipurit og skipulag 
BLÍ 

• Það kynnt að vinna 
hefur verið í gangi um 
skipuritið og hún sé 
langt komin. Þegar 
byrjað að vinna eftir 
skipuritinu 

• Hrafnhildur vinnur í 
þessu ásamt stjórn og 
starfsmönnum. 
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• Mótamál • Lítur vel um með 
mótahaldið næsta 
tímabil. 

• Óli mótastjóri sem ekki 
er á fundinum vinnur í 
þessum málum ásamt 
mótanefnd.  

• Styrktaraðilar og 
samstarfsaðilar 

• Umræða um 
Mizunodeildina og 
þann samning sem 
verður laus í sumar. 

• Vantar nafn á 
deildakeppnina.  

• Að auki erum við að 
leita að 
samstarfsaðilum.  

• Koma blaki í sjónvarp 
sem almennilegri vöru.  

• GE að vinna í þessum 
málum um þessar 
mundir og sækir fundi 
vegna þessa og þannig 
óskar hann eftir að 
fleiri komi að borðinu. 

• Umsókn um 
endurgreiðslur úr 
ríkissjóði 

• Ekki búið að auglýsa 
þetta en verður 
útreikningur klár 
þannig að hægt verði 
að sækja um 
tekjufallsstyrki. 

• Verulegt tekjufall var á 
síðasta vetri og því 
mikilvægt að sækja um 
tekjufallsstyrk.  

• Stjórn upplýst um 
stöðu mála og 
samþykkt að halda 
áfram með þetta. 

 

Önnur mál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Rætt um iðkendagjald 
og strandblak 

• Hvort strandblaki sé 
ekki inni í 
iðkendagjaldi, þ.e. þeir 
leikmenn sem 
eingöngu spila 
strandblak þurfi ekki 
að greiða 
iðkendagjaldið.  

• Það er klárlega svo 
enda eru 
strandblakmótin á 
vegum BLÍ eins og 
stendur í 
reglugerðinni.  

• Aðstöðumál hjá BLÍ • Umfang starfsemi BLÍ 
hefur aukist verulega 
undanfarið og kemur 
að því að stækka þarf 
rými skrifstofu.  

• Búið að hafa samband 
við ÍSÍ vegna þessa 

• Áfram unnið í því að fá 
meira rými fyrir 
skrifstofu BLÍ. 

 

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund  XXXX. 

Fundi slitið kl. 18.00 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 

 

 


