
 Frjálsíþróttasamband Íslands 

 
 
3. fundur stjórnar, tímabilið 2012 – 2014, haldinn mánudaginn 24. maí 2012 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Lóa Björk Hallsdóttir, 
Hreinn Ólafsson, Fríða Rún Þórðardóttir og Eiríkur Mörk Valsson. Benóný Jónsson, Albert 
Þór Magnússon, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir og Mekkín Guðrún Bjarnadóttir boðuðu forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð funndarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 2 fundar lögð fram og samþykkt. 
 
2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Bréf til fyrrverandi landsliðsmanna. Búið að ljósrita 127 bréf undirrituð af fyrrverandi 
formönnum. Búið að semja við Valitor um greiðslufyrirkomulag. 

2.2. Bréf til stærstu fyrirtækja landsins og fylgja þeim eftir með símhringingum. Gunnar 
Birgisson fékk fyrirtækjalista frá Kópavogi en það vantar lista frá Reykjavík, 
Hafnarfirði, Suðurlandi og Norðurlandi. 

2.3. Útgáfa á blaði í júní með áherslu á Ólympíuleikana. Stefán Hallgrímsson tilbúinn til 
að ritstýra. 

2.4. Parkrun, Samþykkt að halda fund með forsvarsaðila Parkrun á Íslandi og stefnað að 
fundi með hlaupahópum og skokkhópum. Jónas, Stefán og Gunnlaugur vinni að hinu 
síðarnefnda máli en Jónas er í viðræðum við Parkrun. 

 
3. Samstarfsverkefni. 

3.1. Fundir með sambandsaðilum vegna þjónustugjalds. Samþykkt að halda fund með 
félögum á höfuðborgarsvæðinu um mánaðarmótin.  

3.2. Aðstöðurmál. Aðgengi að Laugardalsvellinum er takmarkmað þar sem hann er 
lokaður í um 40 daga á ári. Jónas ætlar að ræða við Ómar Einarsson hjá ÍTR um 
þetta og möguleika að leyfa afreksfólki að nýta frjálsíþróttahöllina utan helstu 
æfingatíma.  

3.3. Formaður átti fund með með varaformanni Evrópska frjálsíþróttasambandsins 
hvernig sambandið getur stutt við þessi litlu ríki. Rætt var um dómaranámskeið, 
námskeið fyrir ræsa. 

3.4. Nordic sport, rætt um að fá góðan afslátt eða ókeypis áhöld. FRÍ gerir samning við 
Nordic sport, félögin geti fengið áfslátt í gegnum FRÍ, Sporttak eða Ágúst Óskarsson. 

3.5. UFA vill fá Evrópubikar í fjölþrautum á næsta ári. Er í bígerð.  
 
4. Íþrótta- og mótamál. 

4.1. Actavis er tilbúið til að leggja fram 700 þús í fjallahlaupaseríu 
4.2. Mótaröð FRÍ rædd. 

 
5. Önnur mál. 

5.1. Fríða Rún spurði út í búningamál. FRÍ keypti fyrir tveimur. árum Henson búninga. 
Það þarf að bæta úr því.  Hugmynd um að tala við ÍSÍ um Nike búninga sem keyptir 
voru vegna Ólympíuleikana og verða notaðir vegna Smáþjóðaleikana á næsta . 

 
6. Næsti fundur boðaður  í ágúst.  
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 18:30. 
 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


