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Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 

1. Fundargerðir lagðar fram og samþykktar. 

 

2. Bókhalds- og uppgjörsmál.  

2.1. Skv. yfirliti er FRÍ með um 5.m.kr. í yfirdrátt, sem er hámark skv. heimild. Jónas mun 

ræða við bankan um framhaldið. 

2.2. Happadrættið. Rætt um stöðuna.  

2.3. Frjálsíþróttadagur í Smáralind- Jónas ætlar að láta Einar búa til dagskrá og Albert       

fylgja málinu eftir. 

2.4. Vonarstjarna Evrópu. Anítu Hinriksdóttur var boðið og tók á móti viðurkenningunni en 

neitaði fjölmiðlum um viðtal. Stjórn FRÍ óskaði henni hjartanlega til hamingju með 

árangurinn. 

2.5. Heimasíðan. Öldungaráð óskar eftir að komast með link inn á heimasíðu FRÍ. 

 

3. Mótaforritið.  

3.1. Búið að halda tvo fundi v/mótaforritsins. Friðrik Þór Óskarsson búinn að vinna góða 

hluti og er kominn mjög langt. Hann telur sig geta lokið þessari vinnu um  áramót.  

3.2. Lagt fram tilboð frá Arnþóri Sigurðssyni sem hannaði núverandi forrit. Í ljósi stöðu 

mála og vinnu var ákveðið að vinna að málinu frekar með Friðriki. Jónasi falið að 

svara Arnþóri. 

3.3. Rætt um að þetta væri möguleg tekjulind fyrir sambandið til að selja öðrum ríkjum, 

afreksskráningar hér á landi eru um 35.þúsund á ári 

 

4. Stefnumótunarvinna-hugmyndir að verklagi lagðar fram til kynningar. Jónas fór yfir þetta 

og óskað er eftir einstaklingum til að taka þátt í þessari vinnu. 

 

5. Móta og keppnismál 

5.1. NM í víðavangshlaupum 9.nóvember nk. 

5.2. Um 50 manns skráð. 

5.3. Drög að mótaskrá 2014 lagt fram –sjá fylgiskjal 

5.4. RIG-undirbúningur. Benoný er búinn að boða til fundar undirbúningsnefndar í næstu 

viku. Hugmynd er að skjóta meiri stoðum undir þetta og fá þjálfara og jafnvel þýskan 

sérfræðing til að vera með erindi. 

 

6. Afreks- og íþróttamál. 

6.1. Ríkisstjórn hefur aukið fjármagn í afrekssjóð. Fríða og Gunnlaugur ætla að uppfæra   

samantektina sem þau gerðu í vor. Umræða um þetta og Jónas vill boða Jón Sævar   
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og Þoreyju Eddu. Samþykkt að óska eftir fundi með ÍSÍ vegna stefnu þess í íþrótta- 

og afreksmálum. 

6.2. Smáþjóðaleikar 2015. Samþykkt skipan í undirbúningsnefnd: Sigurjón Þorsteinsson 

auk formanna Tækni- og Mannvirkjanefnda FRÍ. Framkvæmdastjóri situr einnig í 

nefndinni með Sigurði Ingvarssyni, sem áður var skipaður formaður hennar. 

6.3. Aðstöðumál Laugardalsvallar og tímatökutæki og annar búnaður. Jónas greindi frá 

viðræðum við Reykjavíkurborg vegna endurbóta. Laugardalsvöllu er á mörkum þess 

að vera nothæfur fyrir alþjóðleg mót. EAA tilnefnir fulltrúa til að meta völlinn og hvort 

hann verði tækur fyrir Smáþjóðaleikana 2015. Áætlaðar eru um 60-70 m.kr. í 

endurbætur í Laugardalsvöllinn, ný tæki og búnað vegna leikanna. 

6.4. Rafmagnstímatökutæki. Flest hlutaðeigandi sveitarfélög eru búin að gefa samþykki 

sitt. Eftir er að ganga frá málum og leggja inn pöntun.  

6.5. Afrekshópur unglinga og Ólympíuhópur. Tillaga frá Íþrótta- og afreksnefnd lögð fram. 

Samþykkt. 

 

7. Fundir, ráðstefnur og námskeið. 

7.1. Fundur með sambandsaðilum 26.okt n.k. Jónas lagði fram drög að dagskrá og 

greindi frá helstu málum fundarins. 

7.2. Uppskeruhátíð 7.des. nk. Undirbúningur í gangi. 

7.3. High Performance Conference-Frankfurt 23.-24. nóv. Okkur er boðið að senda einn 

fulltrúa – samþykkt að senda Þóreyju Eddu. 

7.4. Healt and Well Being Conference-marseille í janúar. Rætt seinna. 

7.5. Yfirstandandi þjálfara námskeið (IAAF CECS Level 1 námskeið). 

7.6. Sjö iðkendur á námskeiði. EAA stefnir á námskeið fyrir leiðbeinendur fyrir Stig 2 

CECS á næsta ári í samvinnu við IAAF. 

7.7. Alþjóðleg dómararéttindi, ný dómarareglugerð og námskeið. Sigurður Haraldsson er 

orðinn alþjóðlegur dómari (ITO), skv. lista frá IAAF.  

7.8. Mannvirkjaþing 2014 – verður kynnt seinna. 

7.9. Þjálfarafundir og fræðslumál í janúar milli RIG og Stórmóts ÍR. Jónas er að vinna í 

máli. 

 

8. Næsti fundur og önnur mál. Næsti fundur 20.nóv 2014.   

  

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:20. 

 

 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


