
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
 
17. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn fimmtudaginn 27. nóvember 2013 í 
Íþróttamiðstöð ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir: Jónas Egilsson, Benóný Jónsson, Fríða Rún Þórðardóttir, Gunnlaugur Júlíusson. 
Forföll hafa tilkynnt: Hreinn Ólafsson, Guðrún Mekkin Bjarnadóttir, Gunnar Birgisson, 
Aðalbjörg Hafsteinsdóttir. 
 
Formaður setti fund og bauð gesti fundarmenn velkomna og  gerði tillögu um að Benóný 
Jónsson varaformaður stýrði fundi. Samþykkt.  
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð síðasta fundar lögð fram. Samþykkt. 
 
2. Bókhalds- og uppgjörsmál. 

2.1. Happdrættið, staðan og frestun á drætti til 8. febrúar. Jónas fór yfir stöðu 
happdrættisins, sölu og samstarfsmöguleikum við Öflun ehf. og RUV mögulega. 
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra að sækja um frestun og tilkynna það 
hlutaðeigandi aðila. Samþykkt að leita samstarfs við annað hvort RUV og Öflun ehf. 
um kynningu og sölu á miðum í janúar nk. 

2.2. Drög að óendurskoðuðu yfirlir rekstrar sambandsins vegna 2013 lögð fram. 
2.3. Kaup á tímatökutækjum og þjófstartsbúnaði með stuðningi sveitarfélaga. Samþykkt. 
2.4. Þátttaka í mótum ársins 2014 – Endurskoðun. Framkvæmdastjóra falið að ath. 

kostnað við mót erlendis og skiptingu kostnaðar vegna  einstakra móta. 
 
3. Mótaskrá 2014 og staðsetning móta. Fríða Rún fór yfir fyrirliggjandi drög að mótaskrá 

2014. Nokkrar aths. hafa borist við vegna MÍ aðalhluta, fjölþrautum/öldunga og MÍ 15-22 
ára og Bikarkeppni FRÍ. Samþykkt að mótanefnd skili lokatillögum eftir helgina. Ekki 
raunhæft að hafa öll 3 unglingamót sumarsins fyrir norðan. 

 
4. FRÍ þing 21. og 22. mars 2014 á Akureyri. 

4.1. Endurskoðun laga og reglugerða. Laganefnd hefur þegar hafið endurskoðun laga.  
4.2. Samþykkt að skipa uppstillingarnefnd. Samþykkt að óska eftir Magnús Jakobsson 
4.3. Annar undirbúningur. Skrifstofu FRÍ falið að boða þingið og kynna í samræmi við lög 

FRÍ. 
 
5. Móta- og aðstöðumál. 

5.1. Listi yfir  Evrópumet „junior“ innanhúss og umsókn FRÍ um að árangur Anítu væri 
staðfestur sem met. 

5.2. NM í víðavangshlaupum 9. nóvember sl.- Skýrsla þjálfara send áður til stjórnar. 
5.3. RIG – undirbúningur. Benóný og Jónas fóru yfir stöðu mála. 
5.4. Smáþjóðaleikar 2015 – áður sendar glærur frá fundi undirbúningsnefndar sl. 

föstudag. 
5.5. Afreksstefna og afreksumsóknir – fundur með ÍSÍ vegna afreksumsókna 2014. 
5.6. Ósk sveitarstjórnar Árborgar um viðræður vegna mögulegs þjóðarleikvangs á 

Selfossi fyrir frjálsíþróttir. Formaður og varaformaður skoða málið. 
5.7. Fundir með framkvæmdastjórum sveitarfélaga, Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður 

og Mosfellsbær. Jónas gerði grein fyrir fundum með fulltrúum sveitarfélaganna vegna 
aðstöðumála. Þessir fundir hafa tvímælalaust verið gagnlegir að hans mati. 

 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

6. Stefnumótunarvinna – Ný drög áður send, lögð fram. Umræður. 
 
7. Fundir, ráðstefnur og námskeið. 

7.1. Fundur með sambandsaðilum 26. okt. sl. Varaformaður fór yfir fundinn sem hann 
taldi árangursríkan. Reynd var ný samskiptatækni „TeamViewer“ sem reyndist 
ágætlega og voru nokkrir fulltrúar í fjarfundasamandi. 

7.2. Uppskeruhátíð 16. nóv. sl. Farið var yfir helstu viðurkenningar o.fl. tengt henni. 
7.3. Ný afstaðið þjálfaranámskeið (IAAF CECS Level I). Sjö nýjir frjálsíþróttaþjálfarar hafa 

útskrifast með CECS 1. stigs réttindi. Þeir eru alls 37 sem það hafa gert frá 2010. 
7.4. Fræðslufundir í janúar milli RIG og Stórmóts ÍR. Jónas fór yfir dagskrá funda milli 

mótanna. 
7.5. Mannvirkjaþing 2014. Drög að dagskrá lögð fram. 
7.6. Formannafundur ÍSÍ 29. nóvember 2013. Varaformaður fer á fundinn. 

 
8. Skráningar. Jónas lagði fram samantekt frá Friðriki Þór með fjölda einstaklinga sem eru 

ýmist á skrá í Felixkerfinu eða í afrekaskrá sambandsins. Talsvert misræmi er þarna á 
milli. 

 
9. Ýmislegt 

9.1. Fréttir af unglinganefnd. Greinargerð verkefnisstjóra lögð fram. 
9.2. Tímasetning æfingabúða Ólympíuhóps FRÍ. 
9.3. Fræðsla fyrir Ólympíuhóp FRÍ. 
9.4. Næsti fundur ákveðinn síðar. 

 
 

Fundargerð ritaði 
 

Jónas Egilsson 
 

 


