Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 10. ágúst 2021 kl. 16:30
Fundur á skrifstofu BLÍ
Mæting:

Staður:

Grétar Eggertsson formaður
Steinn Einarsson, varaformaður
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Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Upplýsingar frá skrifstofu
Hver segir frá
• Sævar

•

Óli

Umræða
• Staðan

•

Mótamál

Næstu skref og ákvörðun
• Allir komnir úr
sumarfríi á
skrifstofunni og í
skipulagsvinnu
með ýmislegt.
• Allt á réttri leið
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•

Sævar

•

•

Framhaldið

og spurning hvað
stjórn vill gera
með
meistarakeppnin
a. Hafa hana í
upphafi tímabils
var ákveðið.
Ágúst og fram í
september
verður þungur í
skipulagi
mótahalds á
Laugarvatni.

Hæfileikabúðir/þjálfaramenntun/Íþróttakennarar
Hver segir frá
• Sævar
•

Umræða
• Mosó búðir
• Akureyrar búðir

•

Grétar

•

•

Steinn

•

•

Burkhard aðalþjálfarar
og eru komnir 8 með
honum.
U19 kvk og U20 kk á
æfingum.

•

Næstu skref og ákvörðun
• skráningu lokið
• skráning hefst 11.
ágúst.
•

•
•

Skólablak
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• ÍSÍ að koma með
fjármagn og fundur á
morgun.
• Elsa heldur utan um
verkefnið og það lítur
vel út.

Næstu skref og ákvörðun
• Elsa sendir minnisblað
á stjórn.

Umræða

Næstu skref og ákvörðun

Leikmannasamningar
Hver segir frá
•

Grétar

•

•

Breytingar á
samningum,
fyrirspurnir frá
félögunum.
Endurskoða ákvæði
um tryggingamál.

•

Kíkja á tillögu frá
Bjarka í KA.

Afreksnefnd
Hver segir frá
• Steinn

Umræða
• BLÍ þjálfarar. Hugmynd
að þjálfarar komi inn

Næstu skref og ákvörðun
• Skoða hvað kemur út
úr þessu með
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•
•

sem verktakar 10 klst.
á viku.
Verkefnin framundan
rædd og komið af stað
að bóka flugin.
Rætt var um
búningamál

•
•

verktakana, hvort það
séu þeir.
Á eftir að bóka
Færeyjar og Finnland.
Prufur komnar og
skoða þær og
magnpanta.

Strandblak
Hver segir frá
• Valgeir Bergmann

Umræða
Næstu skref og ákvörðun
• Stigamót hjá KA um
• Endurgreiðslur til
síðustu helgi, gekk vel
félaganna
• Íslandsmótshelgin mun
• Verðlaun á Íslandsmóti
haldast á
• Afrekshluti
dagsetningum hjá HK í
strandblaksins.
Fagralundi.
• Væri gaman að koma
• Rætt um ummæli á
slíku á almennilega
Facebook.
þannig að massinn
• Keppnishald almennt.
komi inn.
• Rætt um
• Samantekt eftir
yngriflokkamót en nú
sumarið
er ekkert
unglingalandsmót t.d.

Afmælisnefnd
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• GE setur sig í samband
við Hrafnhildi og
kemur þessu verkefni
af stað

Næstu skref og ákvörðun
• Samþykkt

Aga- og úrskurðarnefnd
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Stjórn þarf að skipa í
nefndina og búa til
reglugerðina í kringum
þá nefnd.
• Sævar og Grétar vinna
reglugerðinni.
• Samhliða að breyta
inni orðalagi í
reglugerð um
félagaskipti.

Næstu skref og ákvörðun
• Þarf að klára þetta
núna fyrir helgi. Þarf
að hafa teams fund til
að samþykkja nýjar
reglugerðir.

Samstarfs- og styrktarsamningar
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Er verið að vinna í
þessum málum. Fundir
framundan við nokkra
aðila.

Næstu skref og ákvörðun
• Unnið áfram í þessu og
í fleiri styrktaraðilum.
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Fjölmiðlar
Hver segir frá
• Grétar

•

Umræða
• Hafa verið samskipti
við fyrirtæki sem hefur
áhuga á því að búa til
einhverja umfjöllun.
• Markaðssetning fyrir
blakið er mikilvæg
núna eftir Covid og þá
á öllum
• Erum áfram með
Streymið okkar.
• Heyrt í Stefáni Konráðs
varðandi að koma
blakinu inn á Lengjuna
t.d.

Næstu skref og ákvörðun
• Athuga hjá Genius um
fleiri myndavélar.
• Setjum upp fundi með
fjölmiðlum,
fréttamiðlum og kennt
þeim á tölfræðihluta
kerfisins.
• Þetta þarf að gerast
núna í ágúst helst.

Umræða
• Öldungamótið og
kosningar vegna næstu
móta á eftir

Næstu skref og ákvörðun
• Því svarað þannig að
Vestmannaeyjar gætu
komið og haft áhuga á
23 eða 24 og fengju
það mót án kosninga.
•

•

Verður tekið upp og
málið skoðað hjá
Lengjunni.

Önnur mál
Hver segir frá
• Valgeir

•

•

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun september .
Fundi slitið kl. 17.32
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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