
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
15. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn fimmtudaginn 19. sept 2013 í Íþróttamiðstöð ÍSÍ í Laugardal. 
Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa Björk Hallsdóttir og 
Eiríkur Mörk Valsson. 
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 

1. Stefnumótunarhugmyndir- Stefán Halldórsson hefur tekið jákvætt í að koma að þessari vinnu i rétt ferli. Hann 

ræddi þetta og Jónas ætlar að senda stjórninni þær glærur. Hugmynd um að búið væri að gera nokkrar 

glærur/blaðsíður sem hægt væri að skoða/fletta á haustfundi (mótiþingi) 26.okt.  

1.1. Eiríkur Mörk vildi að bætt yrði við flokknum iðkendur. 

1.2. Stjórnin samþykkti að Jónas og Stefán taki að sér að frumvinna þessa stefnumótunarvinnu. 

 

2. Hausthappadrætti FRÍ 2013. Dreifing miða komin af stað. Forsætis- og menntamálaráðherrar fá fyrstu 

miðana afhenta fyrir utan stjórnarráðið nk. mánudag.  

 

3. Starfsmannamál - frestað. 

 

4. Mál til kynningar eða ákvörðunar.  

4.1. Fundargerðir síðustu tveggja funda -frestað til næsta fundar. 

4.2. Erindi frá yfirdómara vegna ræsinga og ræsisbúnaðar, tekið fyrir og vísað til tækninefndar.  

4.3. NM-unglinga, Breiðablik tilbúið til að sjá um mótið. Formanni falið að hefja undirbúning. 

4.4. Laugardalsvöllur. Jónas gerði grein fyrir framgangi mála. Beðið eftir yfirlýsingu borgaryfirvalda um  

4.5. Undirbúningur fyrir Smáþjóðaleikana- lagt fram, Jónas sendir samantekt vegna undirbúnings til 

stjórnramanna. 

4.6. Styrkveiting ríkisstjórnarinnar vegna Anítu Hinriksdóttur. Stjórn FRÍ telur að þessir fjármunir eigi ekki að 

dragast frá öðrum styrkveitingum vegna Anítu eða FRÍ. 

4.7. Haustfundur verður 26. okt. nk. 

4.8. Uppskeruhátíð FRÍ  ákveðin 7.desember nk. og Lóa Björk sér um undirbúning hennar. 

4.9. Samþykkt að næsta þing FRÍ verði á Akureyri 21.-22. mars 2014. 

4.10. Næsti fundur stjórnar verður 17.okt kl.17:00. 

4.11. Mannvirkjaþing verður væntanlega í febrúar 2014. Formenn tækni- og mannvirkjanefnda ásamt 

framkvæmdastjóra sjá um undirbúning. 

 

5. Önnur mál 

5.1. Hlaupahópar-Almenningsíþróttir,  

 

 Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:15. 

 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


