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9. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn mánudaginn 11. feb 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, og Eiríkur 
Mörk Valsson. Hreinn Ólafsson, Aðalbjörg Hafsteinsdótir og Mekkín Guðrún boðuðuforföll. 
 
Formaður setti fund og bauð funndarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 8. fundar lögð fram og samþykkt. 

 

2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Fjárhagsáætlun og yfirlit um kostnað vegna alþjóðlegra móta 2013. Gjaldkeri fór yfir 

fjárhagsáætlun og áætlað er að skili 1,5-2 m.kr. króna afgangi í lok árs. 

Eigum að vera næstum því að vera laus við núverandi langtímaskuldir í lok árs 2013. 

Vísa þessu til fjárlaganefndar til frekari uppfjöllunar og halda stjórn upplýstri. 

Rætt um hvernig við komum okkur betur í fjölmiðla. Það þarf innri markaðssetningu, 

hvernig getum við ætlast til þess að aðrir hafi áhuga ef að við höfum það ekki. Það er 

margt gott að gerast og við þurfum að láta vita af okkur, mata ofan í fréttamenn. 

Formaður leggur til að við tökum fyrir á næsta fundi innri markaðsmál. 

Rætt um kostnað á alþjóðlegum mótum 2013. 

Rætt um Smáþjóðaleikana – kostnaður við leikana er 2 milljónir. Ræða við ÍSÍ. 

Upplýsingar um greinar eiga að birtast í mars. 

2.2. Tillaga frá Íþrótta- og afreksnefnd um lið í Evrópukeppni í fjölþrautum. Frestað til 

næsta fundar. 

2.3. Úthlutun úr afrekssjóði ÍSÍ. Um 30% lækkun er á afreksstyrkjum frá ÍSÍ frá 2012. 

Ungir og efnilegir kr. 400 þús, og kr.  400 þús. í verkefni á vegum FRÍ. Þrátt fyrir 

bættan árangur eru styrkupphæðir lægri en á sl. slári. Jákvætt að fá 400 þús í 

unglingalandsliðsverkefni. Stjórnarmenn lýstu óánægju sinni með úthlutun styrkja ÍSÍ 

að þessu sinni. Gunnlaugi, Fríðu Rún og Jónasi falið að skoða málið í samvinnu við 

við Þóreyju Eddu. Mikil óánægja hefur komið fram innan hreyfingarinnar um 

styrkjaúthlutun, en skilaboðin eru þau á þú verður að vera fremst/ur í heimi til að fá 

einhvern pening. 

 

3. Íþrótta- og mótamál. 

3.1. Þjófstartbúnaður og ræsing á mótum. Lóa Björk spurði hvers vegna væri ekki 

notaður þjófstartbúnaður á MÍ, sem hún taldi eitt af mikilvægari mótum okkar. Lóa 

Björk sagðist allt og oft verða vitni af ólöglegum hlaupum vegna lélegrar ræsingar og 

er hrædd um ræsar þekki ekki nógu vel sitt valdsvið. Ákveðið að vísa þessu til 

tækninefndar með hvatningu til þess að félögin sendi sína ræsa á námskeið.  

3.2. RIG 2013, samantekt –skýrsla eftirlitsaðila EAA. Þórey Edda fór yfir skýrsluna í 

tengslum við RIG. Sjá skýrslu. Ákveðið var að borga ekki undir neinn erlendann 

íþróttamann. Mótið skilaði 99.625 kr í hagnað. Mikil aðsókn var frá erlendum 

íþróttamönnum. Reyna að fjármagna góða íþróttamenn og fá pening, góðir 

íþróttamenn á móti okkar íþróttamönnum. Formaður kom með hugmynd um hvort 

hægt væri að gera eitt stórt mót úr RIG og Stórmóti ÍR.  Eiríkur mælti með því að það 
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yrði unnið að þessu og gera þetta tvö góð mót, leggur til að stjórnin komist að 

niðurstöðu fyrir páska. 

3.3. Skólaþríþraut FRÍ 2013. Fundarboð til Lóu Bjarkar og Benoný. 

 

4. Úthlutun meistaramóta 2013. 

4.1.  Tillaga frá almenningshlaupanefnd. Götuhlaup: MÍ í 5km götuhlaupi í umsjón ÍR, MÍ í 

10km götuhlaupi í umsjón Ármanns og  MÍ í hálfu maraþoni í umsjón UFA. 

Samþykkt.  

4.2. Utanhúss meistaramót og bikarkeppnir: MÍ 11-14 ára. Umsókn frá UFA. 

Eirikur leggur til að ekki sé hægt að sækja um sérstök mót, heldur eigi að úthluta 

þeim. Jónas vill að tekið sé tillit til umsókna þar sem öll innanhússmót eru fyrir 

sunnan. Frestað til næsta fundar. 

 

5. Fundir og önnur verkefni. 

5.1. Þing ÍSÍ, 19 og 20 apríl 2013, Icelandair Hotel Natura. Eigum 3 fulltrúa, en fimm voru 

kjörnir á síðasta þingi FRÍ. 

5.2. Stefnumótarvinna (drög send út til stjórnarmanna). Sjá skjal, ákveða þetta á næsta 

fundi. 

5.3. Heimsóknir til sambandsaðila. Jónas fer á Hvammstanga, Blönduós og Sauðárkrók. 

5.4. Fundur um fjármál  með sambandsaðilum í vor. Þessir fundir eiga að vera haldnir 

þau ár sem þing eru ekki haldin. Benóný leggur til að þessum fundum verði gert hátt 

undir höfði. 

 

6. Næsti fundur og önnur mál. Næsti fundir ákveðinn um miðjan mars. 

 

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

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


