Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 7. desember 2021 kl. 16:30
Fundur á skrifstofu BLÍ
Mæting:

Staður:

Grétar Eggertsson formaður
Steinn Einarsson, varaformaður
Dagbjört Víglundsdóttir, gjaldkeri
Hrafnhildur Theódórsdóttir, ritari
Valgeir Bergmann, meðstjórnandi
Ásta Sigrún Gylfadóttir, varastjórn
Fríða Sigurðardóttir, varastjórn
Hildur Mósesdóttir, varastjórn
Sævar Már Guðmundsson, Framkvæmdastjóri
Óli Þór Júlíusson
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Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Íþróttamaður ársins
Hver segir frá
• Grétar

•

•

Umræða
• Umræða um valið er nokkur
og hvernig þetta er valið.
• Tillögur lagðar fram þær
ræddar bæði með tilliti til
árangurs og stöðunnar á
þessu leiktímabili.
Afreksstjóri lagði fram mat.
• Grétar og Ásta Sigrún véku
af fundi þegar umræða um
val á Blakkonu ársins fór
fram.
• Umræða nokkur og góð um
kostina og árangur.

Næstu skref og ákvörðun
•

•

•

Blakmaður og
blakkona ársins valin
af stjórn BLÍ.
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Upplýsingar og ýmis mál
Hver segir frá
• Grétar um fræðslu- og
útbreiðslunefnd
• Laga- og leikreglna
nefnd
• Dagsetning fyrir
uppskeru

•

Umræða
• Hnikarr ætlar að hætta
og þarf að huga að
nýjum formanni í
nefndina.
• Lið fyrrihluta,
samningur Errea,
Bikardráttur.

Næstu skref og ákvörðun
• Stjórnarmenn beðnir
að skoða það betur á
komandi vikum.
•

•

Niðurgreiðsla ferða
landsliða í desember

Ákveðið að hafa
blaðamannafund í
hádeginu 21.
desember.
BLÍ styrkir landsliðsfólk
um niðurgreiðslu á
ferðum mv. fyrri ferðir
í haust.

Strandblak á Reykjavíkurleikunum
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Ánægjulegt að segja
frá þessu, king of the
court

Næstu skref og ákvörðun
• Verið að fara að
auglýsa og leita að
þátttakendum.

Framhaldsskólamót í blaki
Hver segir frá
• Grétar

Umræða
• Skemmtun með
leikjafyrirkomulagi í
framhaldsskólunum

Næstu skref og ákvörðun
• Áfram unnið í þessu í
samstarfi við Kára hjá
Garðabæ.

Umræða
• Sótt um lokamót U16
árið 2025.

Næstu skref og ákvörðun
• Tilkynnt um að
umsóknin er farin inn
og verður tekin
ákvörðun um þetta
núna í desember hjá
CEV
•

Önnur mál
Hver segir frá
• Formlegt Bréf til CEV

•

•

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun janúar.
Fundi slitið kl. 18.10
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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