
70. Ársþing BSÍ  
haldið í Síðumúla 37, sunnudaginn 21.okt 2018 

1. Þingsetning. Jafet Ólafsson forseti BSÍ setti þingið, bauð fundarmenn 

velkomna. 2. Hann stakk síðan upp á Guðmundi Baldursson sem 

fundarstjóra og Jörundi Þórðarsyni sem fundarritara. Guðmundur tók strax 

við og tilnefndi 3 í kjörbréfanefnd: Erla Sigurjónsd, Sigurjón Harðarson og 

Garðar Val Jónsson 

2. Sigurjón Harðarson gerði grein fyrir kjörbréfum, 23 atkvæði gild, 3 

áheyrnarfulltrúar.  

3. Í uppstillinganefnd voru valin: Kristján Már Gunnarsson, Sveinn R Eiríksson 

og Bernódus Kristinsson 

4. Skýrsla stjórnar. Jafet gerði grein fyrir henni. Rætt var um húsnæðið, slíkt 

alltaf í skoðun. Sigrún spurði um heimasíðu. Hvað fælist í að poppa upp 

heimasíðu og hvað það kostaði og hvernig verkinu miðaði – taldi að góð 

heimasíða gæti skilað miklu. Þorvaldur taldi að ágallar húsnæðis hefði engin 

áhrif á nýliðun sem megináhersla ætti að vera á. 

5. Jafet gerði grein fyrir ársreikningum. Staðan góð. Tekjur 33m, gjöld 31m og 

hagnaður á árinu 1,7m. Sambandið er skuldlaust. Fasteign skráð 31.4m en 

raunvirði mun hærra. Auk þess handbært fé. Kristján Sn. spurði um aukinn 

kostnað vegna bókhalds og reikningsskila. Svar: Hann hækkaði ekki, ástæða 

er hvenær rukkað er og greitt fyrir reikninga. Einnig spurði hann: hvers 

vegna minna lagt í „prentun, útgáfa og kynningar“ – Starfsmaður var árið 

áður við kynningu og könnun. Jörundur spurði um kostnað vegna senior-

liðs. Svar uþb 360þús.  

a. Reikningar samþykktir 

6. Formenn fastanefnda. 

a. Sveinn R Eiríkssson talaði fyrir mótanefnd. Greindi frá því að helstu 

verkefni tengdust undanþágubeiðnum vegna skipunar sveita í 

undankeppni Íslandsmótsins. 

b. Laga- og keppnisreglugerðarnefnd. Vigfús Páls biðst undan 

endurkjöri. Þeir eru aðeins tveir starfandi í nefndinni, hann og Jón 

Baldursson. Vigfús lagði fram breytingartillögur við keppnisreglugerð í 

6 liðum. Tilgangur breytinga er að auðvelda mótahald í 

svæðasamböndum. Nánar undir önnur mál. Sveinn mælti með þessum 

breytingum og lagði sjálfur fram breytingu. 

7. Engar lagbreytingar lágu fyrir. 

8. Kosin aðalstjórn: Jafet valinn áfram forseti. Aðrir í stjórn: Guðný 

Guðjónsdóttir, Ingimundur Jónsson, Birkir Jón Jónsson og Ingibjörg 

Guðmundsdóttir. Úr stjórn fara Árni Már Björnsson og Anna Guðlaug 

Nielsen. Í varastjórn voru valdir: Gunnar Björn  og Sigurður Páll 

Steindórsson. 



9. Kosning Dómstóls BSÍ. Endurkjörinn 

10. Guðlaugur Jóhannsson endurkjörinn endurskoðandi 

11. Endurkjörnir voru skoðunarmenn reikninga þeir Sigurjón Harðarson og Ari 

Kr. Sæmundsen. Varamenn kjörnir Hrannar Erlingsson og Þóranna 

Pálsdóttir 

12. Árgjald áfram óbreytt krónur 130 

13. Önnur mál. 

a. Sigurjón H óhress með landsliðsæfingu á meðan Einmenningsmótið 

var haldið 

b. Tillaga frá Jörundi um nýliðun. Nokkrar umræður voru en tillagan var 

samhljóða samþykkt færð stjórn BSÍ til framkvæmdar. 

i. Ég legg til að BSÍ ráði til sín mann/menn til þess að ganga í öll 

frístundaheimili grunnskólanna og bjóði aðstoð við að koma í 

gang MiniBridge. Slíkt verði ítrekað gert þar til árangur næst. 

ii. Einnig legg ég til að fengnir verði menn til að búa til forrit til 

þess að annast skráningu og útreikninga við keppni 

Grunnskólanna í MiniBridge. Slík mót verði regluleg. 

c. Tillaga Sveins: silfurstigamót megi fara niður í 28 spil. Eftir umræðu 

var samþykkt að nóg væri að hafa 32 spil í silfurstigamóti. Áður var 

skylda að hafa a.m.k. 42 spil. 

d. Sigurjón H gagnrýndi skipulag deildakeppni, að lið gæti fallið á fyrri 

helgi en gæti síðan unnið sig upp á seinni helgi. 

e. Þorvaldur þakkaði stjórn BSÍ – hefur sjálfur verið með frétta og 

kennsluvef – mælir með því að logo fylgi fréttum frá félögum.  

f. Guðlaugur Sveinsson þakkar stjórn BSÍ. Einnig þakkar hann 

Miðvikudagsklúbbi fyrir velgjörðir á 80 ára afmæli.  

g. Fyrirspurn um kvennanefnd: Í henni eru Guðný Guðjónsdóttir, Svala 

Páls, María Haralds, Ólöf Þorsteinsdóttir og Aðalsteinn Jörgensen. 

Verkefni ekki enn skilgreind. 

h. Þórður Ingólfs. Stutt bil milli móta, kvennamót í tvímenningi og strax 

næstu helgi einmenningur. Sveinn benti á mikinn fjölda móta, svo sem 

2 kvennamót, 2 paramót (einnig Siglufjarðarmót) en sameining slíkra 

móta gæti skapað skemmtilegar helgar 

i. Guðrún þakkaði góða stjórn og óskaði nýrri stjórn velfarnaðar 

14. Forseti þakkaði Árna Má Björnssyni og Önnu Nielsen gott samstarf en þau 

hættu bæði í stjórn. Hann sleit þinginu og bauð öllum í afmælistertu í tilefni 

af 70.ára afmæli BSÍ 

 

 
  



Tillögur keppnisreglunefndar, sem samþykktar voru með öllum greiddum atkvæðum 

nema einu. 

Greinargerð með endurskoðaðri keppnisreglugerð BSÍ. 

BSÍ sendi erindi til Laga-og k.. um að endurskoða fjölda sveita í undanúrslitum Íslandsmótsins í 

sveitakeppni. Í framhaldi af því voru kynntar mögulegar breytingar á Facebook og umræður 

spunnust um málefnið. Niðurstaða nefndarinnar var þessi: 

1. Grein 2.2 

a. Undankeppni fyrir Íslandsmót sveitakeppni . Krafa um lágmarksfjölda spila 

lækkuð í 60 spil til að koma til móts við svæðasambönd sem vilja ljúka mótinu á 

einum degi. Ekkert hámark 

b. Svæðasambönd geti spilað sameiginlegar undankeppnir fyrir Íslandsmót og 

leggjast þá kvótar svæðanna saman. (Sveinn Eiríksson) 

2. Grein 2.3 

a. Tekið er á því hvernig skuli ráðstafa sætum í úrslitum sveitakeppni ef sveit afsalar 

sér sæti. Fyrst sveitin í 4. sæti, ef ekki, þá hæsta sveit sem kemst ekki áfram. 

b. Mótanefnd er úthlutað miklum völdum til að sækja sveitir út fyrir svæðamót, 

reglugerð dugir ekki til að finna sveitir, til að skipa í laus sæti 

i. Eldri borgarar 

ii. Skipa nýjar sveitir 

iii. Sækja sveitir á Bridgehátíð 

iv. Sérstakt mót 

v. Heimila spilurum sem ekki komust áfram að spila oftar um rétt 

vi. Jafnvel önnur úrræði 

c. Svæðasambönd skulu skila þátttökutilkynningum fyrir undanúrslit, 3 vikum fyrir 

mót, í stað tveggja vikna áður. Þetta er gert til að auðvelda mótanefnd að ráðstafa 

auðum sætum. 

d. Meistarastig til röðunar í undanúrslitum hafa verið umdeild um árabil. Nýjum 

spilurum er gert erfiðara fyrir að sumra mati. Því er lagt til að meistarastig síðustu 

5 ára fái þrefalt vægi. Heildarmeistarastig bætist síðan við. 

e. Ekki er gert ráð fyrir fækkun sveita í undanúrslitum enn sem komið er. Sjáum til 

hvort aukin úrræði mótanefndar beri árangur eða ekki. 

3. Grein 3.4 

a. Leiðbeiningar um útfærslu með Íslandsmóti í tvímenningi eru eru felldar út og 

alfarið sett í hendur mótanefndar til útfærslu og framkvæmdar og spilum fækkað 

úr 120 niður 80-90. 

 

Kristján Snorrason: um breytingar á reglugerð: 

Að bridgereglum okkar berast nú spjótin, 

og best væri að gefa sem mest undir fótinn. 

Valtur í sessi er Vestfjarðakvótinn 

og verður á næstunni seldur í Fljótin. 

 


