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4. fundur stjórnar, tímabilið 2012 – 2014, haldinn þriðjudaginn 21. ágúst 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, Gunnar Birgisson og Albert Þór Magnússon. Benóný Jónsson, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir og Mekkín 
Guðrún Bjarnadóttir boðuðu forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð funndarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 3. fundar lögð fram til samþykktar. 
 
2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Staða fjáröflunarverkefna í sumar: a) Maraþonboðhlaupið skilaði engum fjárhagslegum hagnaði. 
Viðburðurinn þarf lengri tíma og betri undirbúning. b) Söfnun meðal fyrrverandi landsliðsmanna, Magnús 
Jakobsson og Stefán Halldórsson eru tilbúnir til að fylgja þessu eftir. c) Fyrirtækjasöfnun hefur skilað 2 m.kr. 
d) Rætt um útgjöld og hvaða mót skili einhverjum gróða. Rætt um framkvæmd móta, röðun þeirra o.fl. 
Þurfum að móta okkur stefnu varðandi framkvæmd móta og skipulag mótaskrár. 

2.2. Frjálsíþróttasambandið í Lúxemborg er að leggja drög að tveggja daga móti sem gæti verið e.k. meistaramót 
Smáþjóðanna innahúss. 

2.3. Rætt um RÚV- sýning á Dementamótum. Óánægja er hjá IMG, alþjóðlegum rétthafa sjónvarpsútsendinga, 
að mótið skyldi ekki sýnt hér á landi, eins og gert var ráð fyrir.  

2.4. Rætt um búninga og búnað. Li-Ning er kínverskt fyrirtæki með íþróttafatnað sem er að hasla sér völl í 
Evrópu. Albert, Lóa Björk og Fríða Rún ætla í þetta mál, Fríða Rún ætlar að tala við Andra hjá ÍSÍ. 

2.5. Innheimta þjónustugjalda, skv. ákvörðun síðasta FRÍ þings. Jónas ætlar að senda stjórn FRÍ bréf sem á að 
fara til sambandsaðila. 

2.6. Annað. Þórey Edda og Jónas ætla að búa til þakkarkort með Ólympíuliðinu og senda        fyrirtækjunum sem 
styrktu FRÍ.  

 
3. Til ákvörðunar -  samþykktar. 

3.1. Fundur um íþróttastefnu FRÍ í haust, skv. ályktun FRÍ þings. Jónas gerði grein fyrir tillögum að undirbúningi 
fyrir fundinn. Samþykkt. 

3.2. Reglugerðarbreyting. Staðfesting á svohljóðandi viðbót á 1. gr. reglugerðar um Meistaramót Íslands: 1.6. 
Hverjum keppenda er aðeins heimilt að keppa fyrir eitt félag eða samband á hverju hluta meistaramótsins í 
senn. Heimilt er þó að hafa boðhlaupssveit samsetta með keppendum úr fleiri en einu félagi/sambandi. 
Slíkar sveitir skulu keppa sem gestir og án réttar til verðlauna eða stiga. 

3.3. Ný íþróttamannanefnd, sem kosin á Meistaramóti Íslands í sumar skipa: Aníta Hinriksdóttir, Ásdís 
Hjálmsdóttir, Dagur Fannar Magnússon, Hafdís Sigurðardóttir og Ingi Rúnar Kristinsson. Rætt um að breyta 
fyrirkomulaginu fyrir næstu kosningar, vegna dræmrar þátttöku skv. núverandi fyrirkomulagi. 

3.4. Tillaga um nýjan heiðursfélaga FRÍ: Guðmundur Sigurjónsson, fyrsta ritara stjórnar FRÍ 1947-1948. 
Samþykkt samhljóða. 

3.5. Uppskeruhátíð og afhending annarra viðurkenninga: Aldarafmælisviðurkenningar IAAF, afreksfólkið, s.s. 
stigahæstu einstaklingar á mótaröð FRÍ. Hugmynd er um að halda uppskeruhátíð 26. eða 27. október nk. 
Jónas ætlar að athuga málið í samvinnu við Aðalbjörgu, Þóreyju o.fl. 

 
4. Samstarfsverkefni o.fl. – til kynningar.  

4.1. Þýska sambandið vill endilega opna við okkur skriflegan samning um samstarf í þjálfaramálum, 
sérfræðiþjónustu o.fl. Íþrótta- og afreksnefnd þarf að fjalla um það. 
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4.2. Nordic-sport. Hugmyndir eru um samning sem veitir afslátt af sínum vörum gegn  auglýsingum og annarri 
kynningu. 

4.3. Umsókn frá UFA um Evrópubikar í fjölþrautum á næsta ári og niðurstöður framkvæmdastj EAA. Jónas ætlar 
að skrifa bréf og fá nánari skýringar á því að umsókn hafi verið hafnað. 

4.4. Park-Run-komið. Framkvæmdaaðili hefur hætt og því liggur hlaupið niður um sinn a.m.k. 
4.5. Mótaforritið. HR hefur áhuga á að gera aðra atlögu að þróun nýs forrits, en sú fyrri gekki ekki sem skyldi. 

 
 

5. Íþrótta- og mótamál. 
5.1. Ólympíuleikar, EM og önnur alþjóðleg mót í sumar, lögð fram samantekt um árangur á erlendum mótum í 

sumar. 
5.2. Bikarkeppni FRÍ 2012 
5.3. Reykjavík International Games 2013 – bíðum eftir skýrslu. Tillaga um að ganga til samstarfs  eins og á 

síðasta ári. Þurfum að fá alþjóðlega viðurkenningu. 
5.4. Landskeppni í kastgreinum í Dublin 1.sept. n.k. FRÍ styrkir þetta verkefni um 150 þús. Örn Davíðsson, Hilmar 

Örn Jónsson og Guðmudnur Sverrisson. Írska sambandið borgar fyrir Pétur Guðmundsson sem fer með sem 
þjálfari. 

5.5. Mótaröð FRÍ og sambandsaðila – frestað. 
5.6. Aðstöðumál og gæðakröffur um framkvæmd móta. Verður rætt á næsta fundi. Verður að skoða aðstæður 

vegna niðurraða móta. 
 
6. Fundir og önnur verkefni..  

6.1. Mótaþing EAA  á Möltu, 11-13 okt n.k. Skráningafrestur til 31. Ágúst. Tillaga um að Ólafur Guðmundsson fari 
til Möltu. 

6.2. Norrænn tæknifundur 16. og 17. Nóvember 2012 í Reykjavík. 
 
7. Önnur mál. 

7.1. Albert ræddi um hvað væri ætlast til af FRÍ. Einnig ræddi hann um félag í rekstri og fór yfir nokkur atriði sem 
þarf að gera: Hvar er hægt að fækka verkefnum, hvað getum við látið aðra um að framkvæma og gera, við 
þurfum að fá einflat rekstraruppgjör mánaðarlega, erum við að fara upp eða niður peningalega? 

7.2. Við verðum að eiga fyrir því sem við erum að gera. 
 
Næsti fundur um miðjan september. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:20. 
 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


