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Blaksamband Íslands – fundargerð stjórnar 

Stjórnarfundur BLÍ 

Dags. 5. október 2021    kl. 16:30 

Fundur í Fundarsal D ÍSÍ. 

Mæting:      Staður: 

Grétar Eggertsson formaður Teams 

Steinn Einarsson, varaformaður Teams 

Dagbjört Víglundsdóttir, gjaldkeri Teams 

Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari Teams 

Valgeir Bergmann, meðstjórnandi  Teams 

Ásta Sigrún Gylfadóttir, varastjórn Teams 

Fríða Sigurðardóttir, varastjórn Teams 

Hildur Mósesdóttir, varastjórn Mætti ekki 

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

Upplýsingar eftir CEV þing 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Sagði frá ferð hans og Steins 
á CEV þing. GE sat SCA þing 
á meðan Steinn sat NEVZA 
þing.  

•  

•  • SCA: Guðmundur Helgi 
kosinn forseti SCA til tveggja 
ára. Rædd mörg mál og 
erfitt að sjá hvernig 
framtíðin verður með SCA.  

• Verður fundur í 
október um hvað 
sé hægt að gera 
með SCA framtíð. 

• Steinn • NEVZA þingið, mikið rætt 
um breytingar Nevza Club 
Championship og snjóblak. 
Einnig Strandblak og 
samstarf þjóðanna á þeim 
vettvangi.  

• Michel frá CEV hvatti 
þjóðarnar til að byggja upp 
og reyna til þess að fá styrki 

• NEVZA sendir 
Covid styrk í lok 
árs til allra 
sambandsaðila. 
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frá alþjóðasambandinu og 
CEV.  

• Grétar • CEV þingið var starfsamt og 
talað um Think-Pink (bleika 
slaufan) og að blak væri í 
góðu samstarfi þar innan 
Evrópu.  

• Áttum fundi með Thorsten 
Endres framkv.stj. CEV þar 
sem hann hvatti Ísland og 
Færeyjar til að taka meira 
þátt og sækja um 
lokakeppnir.  

• Fín umræða átti sér stað á 
fundinum um þetta mál og 
tekið jákvætt í að skoða með 
lokamót á Íslandi í EM 
unglinga eða Silfurdeildinni.  

• Fundað með Beach 
Volleyball deildinni hjá CEV. 
Jákvæður fundur þar sem 
Ísland var hvatt áfram í 
þessum málum sem og 
snjóblaki.  

• Umræða um afreksmál í 
strandblaki nú þegar við 
höfum inniaðstöðu.  

• Góðar umræður 
um þessi málefni 
sem koma frá 
CEV þinginu og 
ákveðið að reyna 
að búa til 
eitthvað út frá 
því. 

• Mögulegt 
samstarf við 
Færeyinga og 
Skota um 
samskot í 
mótahaldi fyrir 
landsliðin okkar.  

• GE verður í 
sambandi við 
Thorsten eftir 
okkar fund til að 
greina frá 
jákvæðum 
undirtektum. 

 

Framhaldsþing ÍSÍ 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Ljóst að GE kemst ekki 
og þarf þá að senda 
varamann fyrir hann.  

• Hrafnhildur kemst á 
þingið en ekki 
nefnastörf né 
kvöldverð. 

• Valgeir verður inni 
þangað til annað 
kemur í ljós 

• Sævar fer á þingið 
sjálft en ekki 
nefndastörf.  

• Fleira var rætt en 
engin afstaða tekin í 
neinum málum sem 
liggja fyrir þinginu. 

 

Útsendingar, staða mála 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Grétar • Viðræður eru í gangi 
um útsendingar hjá 
sjónvarpsfyrirtækjum.  

• Annarsvegar um 
útsendingar úr deild og 
úrslitakeppni og 
hinsvegar um 

• Haldið áfram að funda 
þar til niðurstaða fæst.  
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mannlífsþætti sem 
munu hafa sögulegt 
gildi fyrir afmælið 
okkar á næsta ári.  

•  •  •  

 

Errea samningur 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• GE • Búið að skrifa undir 
samning og verður 
hann kynntur formlega 
við fyrsta tækifæri.  

• Almenn ánægja með 
að samningur sé í höfn 
og búningamál 
landsliðanna komin á 
góðan stað í bili.  

Önnur mál 
Hver segir frá Umræða Næstu skref og ákvörðun 

• Afreksmál • GE. Allt komið á fullt í 
þeim efnum, landslið á 
leiðinni út núna í 
október og vel haldið á 
spöðunum hvað það 
varðar hjá skrifstofu og 
Burkhard. 

• U17 til Ikast 

• U19 til Rovaniemi 

• U17 kvk og U18 kk til 
Danmerkur í desember 

• A landsliðin til Novotel 
í desember.  

• Skólablak • Komið af stað með 
fyrsta mótinu á 
Reyðarfirði í gærdag.  

• Óli og Elsa fór af stað á 
laugardag með heilt 
tonn af dóti sem fylgir 
svona móti og komu 
sem heim í dag.  

• Þurfti því miður af 
fresta mótinu á 
Akureyri v/COVID. 

• Spurt út í tekjuflæðið 
og styrkina. 

• Markaðssetning á 
þessu er í gangi á 
meðan á þessu 
stendur og endilega 
verið dugleg að deila 
þessu á 
samfélagsmiðlum.  

• Næsta mót á Akranesi 
næsta föstudag og svo 
upplýsingar á 
heimasíðu BLÍ 

• Tekjur koma frá UMFÍ, 
Be active ÍSÍ og 
Ölgerðinni og er Sævar 
beðinn um að kanna 
þetta hjá þessum 
aðilum. 

• Hrafnhildur  • Spurði um stöðu á 
nýrri heimasíðu 

• Staðan er góð, síðan í 
vinnslu og hafa Óli og 
Sævar fundað vegna 
síðunnar. Ekki komin 
dagsetning á opnun.  

 

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun nóvember. 

Fundi slitið kl. 17.45 

Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð 


