
Frjálsíþróttasamband Íslands 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
 
6. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn mánudaginn 19. nóv 2012 í Íþróttamiðstöð ÍSÍ í 
Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benóný Jónsson, Lóa 
Björk Hallsdóttir, Eiríkur Mörk Valsson, Gunnar Birgisson, Albert Þór Magnússon og Fríða Rún 
Þórðardóttir.  
 
Formaður setti fund og bauð funndarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 5 fundar lögð fram til samþykktar. 
 
2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Rekstaruppgjör fyrir fyrstu tíu mánuði ársins lagt fram. Albert ræddi um innheimtu 
útistandandi skulda, fara þarf betur yfir skuldalistann. Rekstaráætlun á að liggja fyrir, 
fyrir næsta fund. Gjaldkera og formanni falið að ræða við bókara um regluleg uppgjör og 
upplýsingagjöf fyrir stjórnarfundi.  

2.2. Innheimta þjónustugjalda vegna 2012. Helmingur af gjaldinu kominn inn. 
2.3. Drög að samkomulagi við Landsbankann. Bankinn hefur veitt heimild til allt að fimm 

milljón króna yfirdráttar vegna skuldar frá Evrópubikarnum í fyrra. Gunnari og Jónasi 
falið að semja um greiðslur við kröfuhafa. 

2.4. Kostnaðaráætlun vegna alþjóðlegra móta 2013, lögð fram. Nánari upplýsinga óskað. 
Málinu frestað þar til fjárhagsáætlun fyrir næsta ár liggur fyrir. 

2.5. Samningar við samstarfsaðila/fyrirtæki (Icelandair og Nordic Sport). Fyrir liggur 
samstarfsyfirlýsing við Nordic Sport um afslátt af vörum fyrirtækisins fyrir FRÍ og 
sambandsaðila gegn kynningu á heimasíðu. Einnig var lagður fram endurnýjaður 
samningur við Icelandair til ársloka 2014. 

2.6. Starfsmannamál. Fríða Rún ætlar að ræða við Þórunni (Tótu) um markmið og stefnu 
með umsjónarmanni unglingamála.  

 
3. Til ákvörðunar -  samþykktar. 

3.1. Reykjavík International Games (RIG) 2013. Formaður ræddi stöðu mála. RUV hefur 
hætt við sjónvarpsútsendingar frá mótinu. Félögin í Reykjavík hafa ákveðið að draga sig 
út úr framkvæmdinni vegna þess. Sótt var um EAA Permit og því ákveðnar 
skuldbindingar til að halda mótið. Fyrir liggur kostnaðar- og tekjuáætlun. Ákvörðun 
frestað. 

3.2. Viðmiðanir við val á keppenda á Smáþjóðaleika og Evróðubikar 2013. Tillaga frá Íþrótta- 
og afreksnefnd lögð fram. Samþykkt. 

3.3. Skólaþríþraut FRÍ 2013. Greinargerð um framkvæmd og fjármögnum lögð fram. 
Samþykkt með fyrirvara um fjármögnum. 

 
4. Íþrótta- og mótamál.  

4.1. Lágmörk og valreglur á mót 2013. Tillaga frá Íþrótta- og afreksnefnd lögð fram og 
samþykkt samhljóða. 

4.2. Mótaskrá 2013 samþykkt. Ákveðið að visa tillögu um niðurröðun innanhússmóta til 
sérstaks vinnuhóps til nánari útfærslu. Eiríkur, Jónas og Ólafur Guðmundsson falið að 
koma með tillögur og leita samþykkis hlutaðeigandi félaga. 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

4.3. Boð frá þýska frjálsíþróttasambandinu (DLV) um þátttöku í alþjóðlegum mótum 
(Mannheim og Götiz) lagt fram. Vísað til Íþrótta- og afreksnefndar. 

4.4. Námskeið. IAAF CECS námskeið í haust. Tíu þjálfarar luku prófi að þessu sinni og 
öðlast alþjóðleg þjálfararéttindi á 1. stigi. 

4.5. Félagaskipti: Þorbergur Ingi Jónsson skiptir úr ÍR (ÍBR) í UFA (ÍBA). Hann fær 
keppnisrétt með nýju félagi 1. janúar nk. 

 
5. Fundir og önnur verkefni. 

5.1. Formannafundur ÍSÍ 23.nóv. nk. Benoný Jónsson sækir fundinn f.h. FRÍ. 
5.2. Fundur um mótamál og stefnummótun 9. nóvember sl. Formaður gerði stuttlega grein 

fyrir helstu málum fundarins. 
5.3. Norrænn tæknifundur 8. nóv. sl. Formaður greindi stuttlega frá niðurstöðum fundarins. 
5.4. 100 ára afmæli IAAF. Formaður FRÍ sækir afmælishátíðina f.h. sambandsins. 
5.5. Greinargerð um samstarf frjálsíþróttafélaga, deilda og sambanda á Vesturlandi 

(SAMVEST) lagt fram. Félög á svæðinu vilja hafa sameiginlegar æfingar t.d. í 
Borgarnesi. Stuðningur FRÍ við verkefnið samþykkt. 

5.6. Erindi frá Nordic Video. Samþykkt samhljóma að taka ekki þessu tilboði. 
 

6. Næsti fundur og önnur mál 
6.1. Uppskeruhátiðin. Kostnaður og tekjur voru í jafnvægi. Kostnaður við æfingabúðir sem 

voru sama dag voru um kr. 70 þús.  
6.2. Benoný ræddi um samvinnu við Háskólann á Laugarvatni við íþróttakennaranema um 

kynningar á frjálsum íþróttum. 
6.3. Næsti fundur ákveðinn um miðjan desember nk. 

 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:00. 
 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


