
 
 

     

Persónuhagir: 

Borghildur 
Sigurðardóttir 
041270-5009 
Grófarsmára 6, 
Kópavogi 
Sími: 898 4686 
borghildur@bakland.is 
 

Ég er gift Halldóri 
Arnarssyni 
endurskoðanda. Við 
eigum 3 börn á 
aldrinum 16-26 ára. 
 
 
Áhugamál/félagsstörf: 

Fyrir utan fjölskyldu og 
ferðalög sem eru 
sennilega áhugamál 
flestra þá skipa íþróttir 
stóran sess í mínu lífi.  
Ég hef  verulega gaman 
af öllu sem viðkemur 
knattspyrnu og að 
vinna að málefnum 
henni tengdri. 
 
 

Ferilsskrá 
 
Stjórnarstörf: 
2017- dag Stjórn Knattspyrnusambands Íslands( KSÍ). Hef setið í 

Fjárhagsnefnd ( sem formaður árið 2018), dómaranefnd 
og U21 kk landsliðsnefnd. Sinnti hlutverki Gjaldkera KSÍ 
2018. 

2013- 2017 Formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks. Breiðablik er 
lang stærsta knattspyrnudeild landsins með um 1.500 
iðkendur. Rekstur deildarinnar er svipaður í sniðum og 
hjá meðalstóru íslensku fyrirtæki. 

2013- 2017 Stjórn ÍTF sem eru hagsmunasamtök knattspyrnufélaga í 
Pepsídeild karla. Þar af formaður í 1 ár. 

2010-2013 Stjórn Knattspyrnudeildar Breiðabliks 

2003-2005 Stjórnarformaður Fjárstoðar ehf. Sat jafnframt í stjórn 
sem framkvæmdastjóri árin 2006-2016. 

2008-2009 Frjó Quatro sem óháður stjórnarmaður. 

2001-2004 Stúdentaferðir ehf sem stjórnarformaður 

Starfsreynsla: 
2016- dag Seldi fyrirtæki mitt Fjárstoð ehf í byrjun árs 2016 og er í 

dag framkvæmdastjóri Baklands endurskoðun og 
ráðgjöf  ehf.,  þar sem ég starfa við ráðgjafarverkefni á 
sviði fjármála. 

2003- 2016 Árið 2003 keypti  hlut í fyrirtækinu Fjárstoð ehf. Ég 
starfaði þar sem framkvæmdastjóri frá árinu 2005-
2016. Félagið sinnir útvistun fyrir fjármálasvið 
fyrirtækja. Starfsmenn félagsins eru um 20. Helstu 
hlutverk í starfi mínu voru innleiðing og 
endurskipulagning ferla og upplýsingakerfa fyrir 
fjármálasvið fyrirtækja. Ég starfað sem fjármálastjóri í 
nokkrum fyrirtækjum.  

1999-2003 Bakland. Stofnaði Bakland ehf í barneignarfríi.  Félagið 
sá um bókhald, laun, greiðslur, reikningagerð og 
uppgjör fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. 
Starfsmannafjöldi félagsins var 5 þegar mest var. 

 
 
Menntun: 

 Hef lokið námskeiðinu Viðurkenndir stjórnarmenn hjá 
Rannsóknarmiðstöð um góða stjórnhætti í HÍ. 

 McS í reikningshaldi og endurskoðun frá Háskólanum í 
Reykjavík 2008 

 Cand Oecon frá Háskóla Íslands 1995 
 Stúdent frá Verkmenntaskólanum á Akureyri  1990 


