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Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
7. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn fimmtudaginn 13. des 2012 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa 
Björk Hallsdóttir og Hreinn Ólafsson. Eiríkur Mörk Valsson, Gunnar Birgisson, Albert Þór 
Magnússon og Fríða Rún Þórðardóttir boðuðu forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð funndarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 6. fundar lögð fram og samþykkt. 
 
2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Rekstaruppgjör fyrir fyrstu ellefu mánuði ársins lagt fram. Umræður. Jónas og Albert 
fóru á fund við bókara sambandsins. Talsvert er óinnheimt af tekjum og nokkuð 
ógreitt af skuldum sambandsins. Ljóst er fjárhagsstaðan er þröng meðal fyrirtækja og 
félaga og kröfur innheimtast bæði seint og illa. 

2.2. Innheimta þjónustugjalda vegna 2012. Nokkar beiðnir um breytingar á innheimtu 
hafa borist og einnig óskir um  endurskoðun á fjölda iðkenda. Samþykkt að standa  
fast á þeim reglum sem settar voru og aðrir hafa greitt samkvæmt. Skoða þarf betur 
hvort FRÍ eigi að innheimta þessi gjöld beint af félögunum eða samböndunum. 

2.3. Fyrir liggur samkomulag við Landsbankan vegna greiðslu gjaldfallinna krafna. 
2.4. Kostnaðaráætlun vegna alþjóðlegra móta 2014. Samþykkt að fara yfir 

endurgreiðsluhlutfall vegna þátttöku í alþjóðlegum mótum og kynna fyrir 
sambandsaðilum. Bæði kostnaður og þá endurgreiðsluhlutfall er mjög breytilegt. 

2.5. Fyrir liggur samningur við bæði Icelandair um afslátt af flugmiðum hjá félaginu út árið 
2014 og viljayfirlýsing um samstarf um afslætti á vörum frá Nordic Sport AS í 
Svíþjóð. 

2.6. Skipting verkefna innan stjórnar milli funda. Formaður greindi frá hugmyndum um 
ákveðna verkaskiptingu innan stjórnar til að undirbúa mál fyrir fundi og flýta 
afgreiðslu. Í samræmi við það var samþykkt að þau Lóa og Benóný kynntu gerðu 
tillögu um fyrirkomulag unglingamála hjá FRÍ. 

 
3. Til ákvörðunar -  samþykktar. 

3.1. Skólaþríþraut FRÍ. Sölufélag garðyrkjumanna hefur samþykkt að styðja við verkefnið. 
Ljóst er að það fjármagn sem er í boði dugar ekki til að standa við verkefnið eins og 
lagt var upp með fyrr í vetur. 

3.2. Tillaga um nýjan heiðursfélaga FRÍ, Friðrik Þór Óskarsson. Samþykkt samhljóða. 
 
4. Íþrótta- og mótamál.  
4.1. RIG-staða mála. Jónas gerði stuttlega grein fyrir fundirbúningi. Guðlaug 

Baldvinsdóttir, Súsanna Helgadóttir, Gunnlaugur Júlíusson og Sölvi Guðmundsson, 
skipa undirbúningsnefnd RIG ásamt Þóreyju Eddu og framkvæmdastjóra FRÍ. Þýska 
frjálsíþróttasambandið sendir 4-5 keppendur og ljóst er að áhugi erlendra keppenda 
er meiri en við ráðum við taka á móti. Sigurbjörn Árni verður með lýsingar á keppni á 
mótinu. Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að tekjur dugi fyrir útgjöldum vegna mótsins. 

4.2. Lögð fram tillaga Íþrótta- og afreksnefndar um umsækjendur til afrekssjóðs og Sjóðs 
framúrskarandi ungra og efnilegra. Óskað efir nánari skýringum um val og mun 
framkvæmdastjóri koma þeim til stjórnarmanna. Framkomin tillaga að öðru leyti 
samþykkt. 

4.3. Mótaskrá og mótaúthlutun 2013. Ákveðið að bíða með úthlutun móta utanhúss 2013, 
þar til tillögur Mannvirkjanefndar um forsendur úthlutunar liggja fyrir. 
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4.4. Skýrslur og fleiri gögn frá verkefnastjóra unglingamála. Ákveðið að Lóa Björk og 
Benoný skoði þetta fyrir næsta fund. 

4.5. Listi með þátttakendum á síðasta þjálfaranámskeiði lagður fram. Alls luku 10 þjálfarar 
prófi að þessu sinni. 

 
5. Fundir og önnur verkefni. 

5.1. Formannafundur ÍSÍ 23. nóvember sl. Benoný Jónsson fór yfir hann og sagði að í 
heildina var fundurinn mjög góður. Benóný sagði frá því m.a. að hann hefði greint 
frá því á fundinum að Laugardalsvöllurinn væri ónothæfur fyrir Smáþjóðaleikana 
eins og hann er. 

5.2. 100 ára afmælishátíð IAAF. Jónas sagði frá afmælisfundinum. Það liggur bók á 
skrifstofu FRÍ  og allir sem sóttu þennan fund fengu afrit af stofnskjali IAAF. 

5.3. Þing EAA í Skopje 13. apríl 2013. Jónas er í stjórn EAA og því ekki gjaldgengur 
sem þingfulltrúi. FRÍ þarf því að senda annan einstakling sem þingfulltrúa. 
Samþykkt að Benóný Jónsson varaformaður sæki fundinn fyrir hönd FRÍ. 

5.4. Íþróttaþing 2013 verður haldið í Reykjavík 19. apríl nk. 
5.5. Þing IAAF í Moskvu 6. – 8. ágúst 2013. FRÍ fær greitt fyrir ferða- og gistikostnað 

fyrir einn fulltrúa. 
5.6. Staðfesting á umboðsmanni fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur. Valentina Feduschina hefur 

sent inn ósk um staðfestingu FRÍ sem umboðsmanni fyrir Ásdísi.  Hún uppfyllir 
skilyrði IAAF sem umboðsmaður fyrir íþróttamenn og því er beiðnin staðfest að 
hálfu FRÍ 

5.7. Útnefning íþróttamanns ársins, 29. desember nk. Formaður og varaformaður FRÍ 
mæta fyrir hönd sambandsins.  

 
 

6. Næsti fundur ákveðinn seinna. 
 

 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:25. 
 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


