
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
13. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn þriðjudaginn 11. júní 2013 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa 
Björk Hallsdóttir,Fríða Rún Þórðardóttir og Gunnlaugur Júlíusson. 
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 12. fundar lögð fram til samþykktar. 

a. Rætt um að MÍ 15-22 ára verði líklega á Kópavogsvelli þar sem að 

Laugardalsvöllur verður upptekinn vegna annarar íþróttagreinar 10 og 11. ágúst 

nk. Framkvæmdastjóra falið að vinna að lausn í samvinnu við hlutaðeigandi aðila.  

b. Afrekssjóður. Samantekt frá Fríðu Rúnu Þórðardóttur og Gunnlaugi J lögð fram.  

c. Búið að senda erindi til stærstu sveitafélaga landsins um fjárstyrk að samtals 12 

milljónir króna, vegna kaupa á rafmagstímatökutækjum o.fl. sem eru forsenda þess 

er að sveitafélögin haldi mót sem uppfylla skilyrði til móta í meistaraflokki. 

 

2. Hausthappadrætti FRÍ 2013-fyrirliggjandi hugmyndir. Benóný og Jónas áttu fund með 

Stefáni Halldórssyni og Einari Vilhjálmssyni þar sem fram komu margar hugmyndir. Rætt 

var að miða við 4 miða per iðkanda og 2012 voru iðkendur 3200. Draga úr öllum miðum 

og þau félög sem eru með 100 iðkendur eða færri verði að fara í gegnum 

héraðssamböndin.   

 

3. Starfsmannamál. Tillaga um að fá Einar Vilhjálmsson í þetta happadrættismál. Hann gæti 

líka leyst af á skrifstofunni. Samþykkt. Þórey vill fylgja eftir Ólympíuhópnum til 2016 en vill 

gjarnan minnka við sig vinnu í 25%. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá samningum 

við hana.  

 

4. Næsti fundur stjórnar. Ákvörðun frestað, en til stendur að ræða stefnumál sambandsins á 

lengri fundi.?   

 

5. Önnur mál. 

a. Úttekt á Laugarvalsvelli. Drög að samantek vegna skoðunar formanna 

mannvirkjanefndar og tækninefndar á Laugardalsvelli. Fundur með borgarstjóra er 

í undirbúningi í samvinnu við KSÍ vegna framtíðar Laugardalsvallar. 

b. Skýrsla flokkstjóra frá Smáþjóðaleikunum 2013, lögð fram. 

c. Félagaskipti: Sigurbjörn Árni Arngrímsson úr HSÞ í HSK og Ingólfur Guðjónsson 

úr ÍR í HSK. 

d. Skýrsla um mælingu á hlaupaleið vegna MÍ í hálfu maraþoni, skýrsla er ekki 

fullnægjandi. Tillaga um að hlaupið fari fram en ekki löggilt mæling. 

e. Smáþjóðaleikarnir 2015 í Reykjavík. Samþykkt tillaga um að formaður 

undirbúningsnefndar frjálsíþrótta verði Sigurður Ingvarsson.. 

 

      Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00. 

 

Lóa Björk Hallsdóttir 


