
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
8. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn mánudaginn 28. janúar 2013 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa 
Björk Hallsdóttir, Albert Þór Magnússon, Gunnar Birgisson, Fríða Rún Þórðardóttir, Hreinn 
Ólafsson og Eiríkur Mörk Valsson. Mekkín Guðrún boðaði forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð funndarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 7. fundar lögð fram og samþykkt. 

 

2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Rekstaryfirlit fyrir 2012 lagt fram og drög að fjárhagsáætlun 2013 lögð fram. 

Afgreiðslu frestað. 

2.2. Yfirlit um kostnað vegna alþjóðlegra móta 2013, ný drög lögð fram. Afgreiðslu 

frestað. 

2.3. Innheimta þjónustugjalda vegna 2012. Um helmingur gjalda hefur skilað sér. Nokkrir 

sambandsaðilar hafa vilja vísa innheimtu til félaganna beint. Ljóst er því að skoða 

verður betur framkvæmd innheimtu gjalda fyrir árið árið 2013. 

2.4. Starfsmannamál. Ákveðið var að Lóa Björk og Albert ræði vð Þórunni Erlingsdóttur 

um hennar verkefni. Einnig ákveðið að Lóa Björk og Albert ræði við Þóreyju Eddu. 

2.5. Skipting verkefna innan stjórnar milli funda. Rætt um að starf okkar á milli funda, 

jórnar milli funda. Formaður greindi frá hugmynd að verkaskiptingu innan stjórnar til 

að undirbúa mál fyrir fundi og flýta afgreiðslu. Stefnt að því að skipta þessu í tvennt í 

megin atriðum, fjármál og rekstur annars vegar og hins vegar íþróttamál. Ákveðið var 

að stefna að tíðari fundum og hafa færri mál á dagskrá. 

 

3. Til ákvörðunar -  samþykktar. 

3.1. Lögð fram skýrsla um dómarafræðslu. 

3.2. Kröfur um aðbúnað á mótum á vegum FRÍ. Samþykkt að senda þetta til 

sambandsaðila til formlegrar umsagnar. 

 

4. Íþrótta- og mótamál.  

4.1. RIG 2013. Skýrsla eftirlitsaðila EAA lögð fram. Þar koma fram athugasemdir og 

ábendingar um aðbúnað og búnað sem vantar, m.a. er upplýsingagjöf ábótvant, 

kastbúr fyrir kúluvarp er 2 m of lágt. Þórey Edda mun svo skila inn skýrslu fyrir næsta 

fund, en mótið skilaði smáhagnaði fjárhagslega. Ákveðið að taka aðkomu FRÍ að 

mótinu til skoðunar fyrir vorið og móta hugmyndir. 

4.2. Úthlutun meistaramóta 2013. Frestað. 

4.3. Skólaþríþraut FRÍ 2013. Samþykkt að senda grunnskólunum bréf, Jónas, Lóa Björk, 

Fríða Rún og Benóný taka verkefnið að sér. 

 

5. Fundir og önnur verkefni. 

5.1. Þing ÍSÍ 19.-20. apríl nk. Hugmynd um að senda inn tillögu á þing ÍSí um 

styrkveitingar. Ræða við hin Ólympíusamböndin. Stjórnin samþykkir styðja framboð 

Gunnlaugs Júlíussononar til stjórnar ÍSÍ. 
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5.2. Norrænt þing í Stokkhólmi 8.-9.mars. Formaður fer á EM í Gautaborg sem 

stjórnarmaður EAA í byrjun mars og fer á norræna fundin helgina á eftir.  Í stað þess 

að fljúga fram og til baka ætlar hann að heimsækja Véstein Hafsteinsson o.fl. 

Íslendinga í Växjö. 

5.3. Fræðsluáætlun EAA fyrir árið 2013, lögð fram. Ákveðið að kynna hana fyrir 

sambandsaðilum. 

5.4. Skólafrjálsar- kennsluefni í frjálsíþróttum fyrir 1-7 bekk, lagt fram. Þetta rit var unnið 

af Brynjari Gunnarssyni og Helga Björnssyni sem hluta af námi við HR. Verkefni var 

styrkt af FRÍ. Samþykkt að standa við bakið á höfundum við að koma þessu verkefni 

á framfæri. 

5.5. Heimsóknir til sambandsaðila. Formaður greindi frá hugmyndum um heimsóknum til 

sambandsaðila. Fyrstu fundirnir verða á Norðurlandi. 

5.6. Samstarf við Færeyjar. Formaður greindi frá viðræðum við fyrrverandi formann 

færeyska frjálsíþróttasambandsins. Áhugi er í Færeyjum á auknu samstarfi við 

Íslendinga, hvort sem er til keppni, þjálfunar, fræðslu eða á öðrum sviðum. 

 

6. Næsti fundur og önnur mál. 

6.1. Erindi frá formanni frjálsíþróttadeild Ármanns vegna félagaskipta. Eiríkur Mörk 

Valsson yfirgaf fundinn á meðan þetta var rætt. Ákveðið var að vísa þessu til 

laganefndar.  

6.2. Næsti fundur ákveðinn 11. febrúar nk. 

 

 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:00. 
 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


