
Frjálsíþróttasamband Íslands 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
5. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn miðvikudaginn 26. sept 2012 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson formaður, Lóa Björk 
Hallsdóttir ritari, Hreinn Ólafsson, Gunnar Birgisson og Albert Þór Magnússon gjaldkeri. Mekkín 
Guðrún Bjarnadóttir var í fjarfundarsambandi. Benóný Jónsson og Fríða Rún Þórðardóttir 
boðuðu forföll.  
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 4. fundar lögð fram til samþykktar. 
 
2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Rekstaruppgjör fyrir fyrstu átta mánuði ársins. Afkoman er jákvæð miðað við 
bráðabirgðauppgjör fyrir fyrstu átta mánuði ársins. Albert óskar eftir því að Jónas geri 
kostnaðaráætlun um launakostnað næstu fjóra mánuði. Kröfur vegna auglýsinga í 
leikskrá frá MÍ, bikarkeppni og mótaraðar FRÍ eru í innheimtu. Ákveðið að senda 
greiðsluseðla í bankan fyrir því sem ekki er búið að innheimta. Samþykkt að Jónas og 
Albert ræði við fulltrúa félagana sem eru alltaf að stofna til meiri skulda. 

2.2. Innheimta þjónustugjalds. Samþykkt að miða iðkendafjölda við opinbera skrá ÍSÍ nú í 
haust. Einnig samþykkt að senda sambandsaðilum bréf mér skýringum ásamt 
reikningi. 

2.3. Kostnaðaráætlun vegna alþjóðlegra móta 2013 var lögð fram.  
2.4. Samningar við samstarfsaðila/fyrirtæki. Samþykkt að ræða við Stöð 2 um 

Dementamótin á næstu árum, en RUV hefur sagt að óvissa sé um framhaldið og 
næstu skref verið tekin um áramótin. Einnig samþykkt að gera lokaatlögu að 
samkomulagi við viðskiptabanka FRÍ um samstarf. 

2.5. Starfsmannamál: Þórey Edda var ráðin sem verkefnastjóri. Hún er búin að óska eftir 
því að minnka við sig úr 50% starfshlutfalli í 40%. Samþykkt. Formanni falið að ræða 
við Þórunni Erlingsdóttur um hennar framhald sem verkefnisstjóri unglingamála, en 
hennar samningur rennur út í lok sept. nk.    

 
3. Til ákvörðunar -  samþykktar. 

3.1. Fundur um íþróttastefnu FRÍ í haust. Stefán Halldórsson formaður fræðslu- og 
útbreiðslunefndar er búinn að flokka fyrirliggjandi gögn um afreks- og íþróttamál. 

3.2. Niðurstöður fundar um rafmagnstímatöku o.fl. 22. sept. sl. Lagðar voru fram    
niðurstöður fundarins og ákveðið að skipa hóp nefndarmanna skv. tillögum fundarins. 

3.3. Skólaþríþraut FRÍ 2013. Lögð var fram hugmynd og greinargerð frá Ingimundi      
Ingimundarsyni og Flemming Jessen. Jónas, Stefán og Lóa Björk fara í þetta mál. 

3.4. Uppskeruhátíð og afhending viðurkenninga 27. okt. nk. Landsliðsæfing verður um 
morguninn, fundur með félögum vegna mótaraðar síðdegis og uppskeruhátíð um 
kvöldið. Uppskeruhátíðin verður haldin í Smáranum í Kópavogi með kvöldverði og þar 
verði veittar viðurkenningar. Rætt um að hafa ljósmyndara á okkar eigin vegum. 

3.5. Formannafundur ÍSÍ 20. nóv. Formaður er forfallaður vegna 100 ára afmælis IAAF, en 
varaformaður er hans staðgengill skv. lögum ÍSÍ.  
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4. Íþrótta- og mótamál.  

4.1. Reykjavík International Games (RIG) 2013) – Áframhaldandi koma FRÍ að verkefninu. 
Ákveðið var að halda áfram þessu samstarfi á grundvelli fyrri samnings. Þjóðverjar eru 
tilbúnir til þess að senda fjóra keppendur á mótið, en þeir borga flugið. Rætt um hvort 
að hægt sé að gera mótið stæra og veglegra. Óvissa er um sjónvarpsútsendingar frá 
mótinu. 

4.2. Fundur með framkvæmdaaðilum að Mótaröðinni, er boðaður 27. okt. nk. Margt sem 
við þurfum að bæta og kynna betur í framtíðinni. 

4.3. Uppbygging frjálsíþrótta á nýjum stöðum. Formaður greindi frá því að frjálsíþróttir væru 
að færa út kvíarnar, t.d. væri verið að endurvekja starfsemi frjálsíþróttadeildar KR. 
Þjálfarar af Kjalarnesi sækja þjálfaranámskeið. Frjálsíþróttastarf er í uppbyggingu á 
Vesturlandi, en formaður greindi frá samstarfi SAM-VEST hópsins og lagði fram til 
kynningar erindi frá Björgu Ágústsdóttur þar að lútandi. 

4.4. Námskeið. 1. stigs IAAF CECS námskeið í haust: Tíu manns hafa skráð sig. 
4.5. Fundir með afreksíþróttafólki og mótun undirbúnings fyrir Ólympíuleikana 2016. Þórey 

Edda og Jón Sævar Þórðarson formaður ÍÞA eiga fundi með einstaklingum og 
þjálfurum þeirra um þeirra framtíðaráætlanir. 

 
5. Fundir og önnur verkefni. 

5.1. Mótaþing EAA á Möltu 11.-13. okt. nk. Ólafur Guðmundsson formaður mótanefndar 
sækir þingið ásamt Jónasi Egilssyni sem verður staddur þar á vegum EAA. 

5.2. Norrænn tæknifundur 9. nóvember nk. 2012 í Reykjavík. Alls er áætlað að 15 erlendir 
gestir mæti, ásamt íslenskum þátttakendum. 

5.3. Fundur með eldri frjálsíþróttamönnum 6. sept sl. að frumkvæði Jóns Þ. Ólafssonar. Um 
60 manns mættu og formaður greindi frá því mikill hugur væri á að slíkir fundir verði 
árvissir atburðir í framtíðinni. 

 
6. Næsti fundur og önnur mál 

6.1. Lóa Björk gerði fyrirspurn um hlutverk og tilgang afrekshóps unglinga. Formaður 
ætlar að athuga málið og svara fyrirspurninni. 

6.2. Fundartími stjórnar. Næsti fundur ákveðinn síðar, en ákveðið að halda fundi stjórnar 
milli kl. 5 og 7 síðdegis. 
 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:00. 
 

Lóa Björk Hallsdóttir 

 

 


