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Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
 
18. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn fimmtudaginn 30. janúar 2014 í 
Íþróttamiðstöð ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa 
Björk Hallsdóttir, Eiríkur Mörk Valsson, Hreinn Ólafsson, Albert Þór Magnússon og 
Gunnlaugur Júlíusson. Fríða Rún Þórðardóttir og Gunnar Birgisson boðuðu forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar var frestað til næsta fundar. 

 

2. FRÍ þing – undirbúningur. 

2.1. Magnús Jakobsson formaður uppstillingarnefndar mætti á fundinn til að kanna hug 

stjórnarmanna. 

2.2. Drög að dagskrá Frjálsíþróttaþings og boðun, sjá fylgiskjal. 

 

3. Stefnumótun FRÍ 

3.1. Umræður á heimasíðu FRÍ- stefna.fri.is. Formaður fór yfir undirbúning og gerði grein 

fyrir hugmyndum um umræðum á þingi sambandsins í mars um stefnumótun 

hreyfingarinnar. 

  

4. Fjárhagsmál. 

4.1. Styrkir frá Afrekssjóði vegna íþróttamanna, verkefna FRÍ og sérverkefna, sjá 

fylgiskjal. 

4.2. Þátttaka á alþjóðlegum mótum 2014 með áætluðum kostnaði – lagt fram yfirlit. U 

4.3. Happadrættið og uppgjör á því. 

4.4. Þátttaka í HM í ½ maraþoni 30.mars í Kaupmannahöfn, kostnaður sjá fylgiskjal. 

Samþykkt að senda þá sem eru í Ólympíuhópi FRÍ.  

4.5. Samningar: Cabin vegna gistingar á hótel Cabin og Kletti, Valitor vegna 

keppnisnúmera fyrir árið 2014. Fundur er boðaður með Símanum nk.fimmtudag. 

4.6. Búningamál- Lóa Björk og Jónas ætla að fara í það mál. Miklar vangaveltur í 

sambandi við styrktarlínur á boli/búninga. 

 

5. Móta- og aðstöðumál. 

5.1. RIG 2014- auglýsingatekjur aðeins minni en áhorfendatekjur meiri. Nánara yfirlit lagt 

fram á næsta fundi. 

5.2. Laugardalsvöllur- staðan og tillögur. Nefnd borgarstjóra mun leggja til að byggður 

verði nýr völlur fyrir frjálsíþróttir eingöngu fyrir austan Laugardalshöll. 

5.3. Listi með samþykktum götuhlaupum og breytingar á reglum um umsókn um 

götuhlaup, lagður fram. 

5.4. Skólaþríþrautin 2014. Umræðu frestað, en þarf að skoðast betur í ljósi annarra 

verkefna. 

 

6. Heimasíða og mótaforrit. 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

6.1. Breytingar og uppfærsla á heimasíðu FRÍ, sjá fylgiskjal. Samþykkt leið 2 að 

endurnýjum heimasíðunnar, skv. minnisblaði frá Smartmedia. 

6.2. Móttaforrit Friðriks Þórs er að verða að veruleika og það verður kynnt formlega á 

Frjálsíþróttaþingi. 

 

7. Önnur mál. 

7.1. Nýjir héraðsdómarar, sjá fylgiskjal frá tækninefnd. Samþykkt. 

7.2. Félagaskipti frá áramótum., sjá fylgiskjal. 

7.3. Eiríkur Mörk lagði til að FRÍ myndi eiga fána sem að mótshaldarar myndu þá sækja 

til að flagga á mótsstað. 

7.4. Rætt um ræsisbúnað sem að verður vonandi fljótlega að veruleika. 

 

8. Næsti fundur í vikunni 17-21 febrúar nk. ef því verðurvið komið. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:50 

 

 

Lóa Björk Hallsdóttir 


