Stjórnarfundur BLÍ
Dags. 7. september 2021 kl. 16:30
Fundur í fundarsal E Íþróttamiðstöðinni í Laugardal.
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
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Grétar stjórnar fundinum og Sævar ritaði fundargerð

Formannafundur
Hver segir frá
• Sævar og Grétar

•

Umræða
• Tímasetning fundar rædd

•

Dagskrá og umræðuefni

Næstu skref og ákvörðun
• Ákveðið að hafa
fundinn
sunnudaginn 12.
september kl.
20.00 með öllum
og eftir 20.30
verður
sérstaklega farið
yfir málefni efstu
tveggja deilda
• Það sem snýr að
mótahaldinu,
landsliðsmál og
þau mál sem eru
til umræðu í
samfélaginu.
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•

•

•

Fundarboðun

•

Sævar sendir út
fundarboð og
óskar eftir
upplýsingum um
styrkveitingar
félaga eða
sveitarfélaga
viðkomandi
félags.
Dagskrá fundar
send út fyrir
helgi.

Mótamál - staða
Hver segir frá
• Óli Þór

•

Umræða
• Meistarar meistaranna
á miðvikudag 15.
september kl. 18 kk
leikur og 20 kvk leikur.
•
•

•

•
•

Nokkur lið að detta út
núna síðustu daga.
Nokkur umræða um
sektir og kom fram að
farið verði eftir
reglugerð í því.
Allt klárt með
niðurröðun í
úrvalsdeild og 1. deild.
Vinna er í gangi með
neðri deildirnar

Næstu skref og ákvörðun
• Leikið að Varmá í
Mosfellsbæ þar sem
heimamenn taka á
móti Hamri í karla og
HK í kvennaflokki.
• Þýðir að liðin eru beitt
sektum skv. reglugerð.

•

Áfram unnið að
mótamálum í gegnum
skrifstofuna.

Reglugerðarbreytingar
Hver segir frá
• Sævar

•

Grétar

Umræða
• Breyting á reglugerð
um menntunarskilyrði
þjálfara.

•
•

•

•

•

•

Ný reglugerð um aga
og úrskurðarnefnd.
Þarf að manna þessa
nefnd.
Það þarf sér fund til
þess að samþykkja
reglugerðarbreytingar
og verður sá fundur
boðaður sérstaklega
fljótlega.

Næstu skref og ákvörðun
• Breyta þar um 1 ár,
fresta um 1 ár
gildistöku þar sem við
höfum ekki náð að
halda námskeið.
• Ákveðið að athuga
með þá sem hafa setið
í aganefndinni og bæta
í eftir þörfum.
• Ákveðið að skoða með
sameiginlegt drif til að
vinna í skjölum og
gögnum.

•
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Landsliðsmál
Hver segir frá
• Steinn

Umræða
• Rætt um SCA mótið
síðustu helgi.
• Farið yfir næstu
verkefni með
unglingalandsliðin og
kostnað sérstaklega.

•

•

•

•

•

•

•

•

Rætt um skráningu í
EM unglinga,
skráningarfrestur fyrir
U19 og U20 á
mánudag og svo U21
og U22 liðin
mánudaginn þar á
eftir.
NOVOTEL CUP. Komið
boð á það fyrir
karlaliðið en á eftir að
fá fyrir kvennaliðið.
Rætt um nýtt
greiðsluskema fyrir
þjálfarana og
samningsmál á góðu
skriði við þá aðila sem
munu vinna fyrir okkur
í landsliðsmálum.
Búningamál taka sinn
tíma og á eftir að
ganga frá samningi en
fatnaðurinn er flottur
sem hefur verið valinn.

Næstu skref og ákvörðun
• Mótið gekk vel og er í
lokauppgjöri.
• U17 til IKAST staðfest
• U19 til Rovaniemi
staðfest
• Ákveðið að BLÍ styrki
hluta ferðakostnaðar
fyrir leikmenn jafnt
fyrir hvora ferð.
• Þessar keppnir eru
þannig að við gætum
endað hvar sem er í
riðli en samt frábært
að taka þátt. Erum
með skráð í yngsta
hópnum sem er
Svæðismót.
• Engin ákvörðun tekin
um hvort taka eigi þátt
eða ekki.
•

•

Er á lokastigum
ráðning
kvennalandsliðsþjálfar
a og komið vel áfram
með þjálfara fyrir
karlaliðið. Haldið
áfram í því.
Að klára samning og
gera pöntun.

Önnur mál
Hver segir frá
• Sævar

•

•

Grétar

Umræða
• Heimasíða BLÍ í
uppfærslu. Farið yfir
kostina á því að
uppfæra síðuna núna
og fá nýjan aðila til að
sjá um hana.
•

•

Staða á styrktarmálum
er erfið. Enn eftir að
finna nafn á deildina.
Útsendingar í sjónvarpi
er liður í þessu öllu

Næstu skref og ákvörðun
• Samþykkt var að fara
þessa leið en þó
þannig að valið verði
rétt síða og útlit.
Stjórnamenn skoða
málið með
starfsmönnum.
• Viðræður í gangi við
nokkra aðila
•

Viðræður í gangi við
fyrirtæki til að sýna
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saman líka.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mannlífsþættir um
sambandið mögulegir í
kringum 50 ára
afmælið á næsta ári.
Rætt um BLÍ og
hvernig ferlar eru
þegar tilkynnt er um
kynferðislegt ofbeldi
og áreitni.

•

Reglur í landsliðsferð
þurfa að vera
aðgengilegar og skýrar
Staðan á nefndum
tekin og á eftir að
fullmanna nokkrar
þeirra.
Staðan á
skólaverkefninu kynnt.

•

•
•

leiki í sjónvarpi en ljóst
að ekkert verður fyrr
en liðið er á október.
Þarf að klára að manna
afmælisnefndina.

ÍSÍ hefur
samskiptafulltrúa sem
er mikil hjálp.
Með nýrri heimasíðu
þyrfti að vera box fyrir
tilkynningar.
Skoða bækling frá ÍBR.

•

Nefndaformenn finna
með sér fólk í nefndir.

•

Elsa vinnur við
skólaverkefnið alla
daga og verður gaman
að sjá það verða að
veruleika í október.

Fleira var ekki rætt og ákveðið að hafa næsta fund í byrjun næsta mánaðar .
Fundi slitið kl. 19.00
Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð
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