
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 
 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
 
1. fundur nýkjörinnar stjórnar, tímabilið 2012 – 2014, haldinn mánudaginn 26. mars 2012 í 
Íþróttamiðstöð ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:10. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Gunnar I. Birgisson, Lóa Björk 
Hallsdóttir og Eiríkur Mörk Valsson. Benóný Jónsson og Mekkin Guðrún Bjarnadóttir notuðu 
fjarfundarbúnað. Albert Þór Magnússon, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, Hreinn Ólafsson, FRíða Rún 
Þórðardóttir, Gunnlaugur Júlíusson, tilkynntu forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð nýkjörna funndarmenn velkomna til starfa, sérstaklega þá sem eru að 
taka sæti í fyrsta sinn í stjórn FRÍ. 
 
1. Verkaskipting nýrrar stjórnar: 

1.1. Varaformaður, Benóný Jónsson, gjaldkeri Albert Þór Magnússon og ritari Lóa Björk 
Hallsdóttir. 

1.2. Framkvæmdarstjórn: Jónas, Gunnar og Albert mynda fjárhagshóp, Jónas, Benóný og Lóa 
Björk mynda íþróttamálahóp. 

1.3. Boðun stjórnarfunda, varamanna á fundi og tíðni. Formaður boðar til funda skv. lögum og 
var samþykkt að stjórnarfundir yrðu á 4-6 vikna fresti að jafnaði. Í millitíðinni væri 
verkefnum sinnt af hópum í framkvæmdastjórn. Varamenn verða einnig boðaðir á alla fundi 
stjórnar og fá fundargerðir. Einnig hefur Gunnlaugur Júlíusson seturétt í stjórn með málfrelsi 
og tillögurétti, en hann á sæti í framkvæmdastjórn ÍSÍ. 

1.4. Starfslið sambandsins: Jónas Egilsson framkvæmdastjóri, Þórunn Erlingsdóttir sér um 
unglingamál og Þórey Edda Elísdóttir sér um Ólympíuhópinn og önnur mál. Formaður ræddi 
sérstaklega um stöðu sína sem formaður og framkvæmdastjóri. 

 
2. Skipan í nefndir. Formenn starfsnefnda kosnir á þingið eða ákveðnir með lögum. Verið er að bíða 

eftir tilnefningum frá formönnum nefnda um aðra nefndarmenn. 
 
3. Þinggerð og samþykktir nýafstaðins Frjálsíþróttaþings, lagt fram. Afreks- og íþróttastefna FRÍ (Lóa 

Björk, Benóný og Jónas fara í það) þingskjal 25. Samþykkt að fresta ákvörðunum vegna annarra 
samþykkta til næsta fundar. 

 
4. Fjárhagsstaðan og helstu aðgerðir: 

4.1. Ársreikningar 2010 og 2011, lagt fram. 
4.2. Innheimta þjónustugjalds kr. 1.000 pr. iðkanda og fundir með sambandsaðilum Ákveðið að 

efna til fundar með sambandsaðilum í sambandi við þessa ákvörðun þingsins og fjármál 
sambandsins. 

4.3. Lagt fram verkefnayfirlit vegna fjáröflunarskema fyrir 2012. 
4.4. Ólympíuboðhlaup í maí nk. Þórey Edda kynnir þetta betur síðar. 
4.5. Hugmynd um að gefa út blað í vor/sumar í tilefni EM og Ól.                            
4.6. Dementamótin 2012, 2013 og 2014. Ákveðið að skoða með framhald komu FRí að 

útsendingum í sjónvarpi. Kostnaður er of mikill fyrir rekstur sambandsins að mati stjórnar. 
Þessu máli er vísað til fjárhagsnefndar til frekari skoðunar. 

 
5. Íþróttaverkefni framundan á vegum FRÍ. Formaður kynnti helstu alþjóðleg verkefni á vegum FRÍ á 

komandi keppnistímabili. 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

5.1. EM í Helsinki - búið að forskrá 5 keppendur og þjálfari með þeim. Greiða þarf gistikostnað 
sem fyrst. 

5.2. Norðulandamót 22 ára og yngri. 
5.3. Norðurlandamót 19 ára og yngri.  
5.4. Norðurlandamót í fjölþrautum. 
5.5. Norðurlandamót í Víðavangshlaupum. 
5.6. HM 19 ára og yngri í Barcelona 

 
6. NM í víðavangshlaupum 2013 á íslandi. Kanna hvort að eitthvað félag sé tilbúið að halda það, en 

hingað til hefur Ísand ekki sent keppendur til þátttöku. Lóa Björk, Benóný og Jónas skoða þetta 
mál fram að næsta fundi. 

 
7. Erlend samskipti. 

7.1. Norðurlandafundur 14. og 15. apríl nk. sem formaður sækir.  
7.2. Stjórnarfundur í byrjun maí hjá EAA í Genf sem Jónas fer á. 
7.3. Þá fer formaður á tvo fundi á vegum EAA í mars og apríl. 

 
8. Önnur mál. 

8.1. Heiðranir í tilefni 100 ára afmælishátíðar USAH, 31. mars nk. Aðalbjörg Hafsteindóttir mætir 
fyrir hönd FRÍ. 

 
9. Næsti fundur boðaður  eftir 4 – 6 vikur.  
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 18:45. 

 

 

 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 
 


