
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
10. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn mánudaginn 18. mars 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,Fríða Rún Þórðardóttir, Hreinn Ólafsson, Aðalbjörg 
Hafsteinsdótir var í fjarfundarsambandi. Mekkín Guðrún Bjarnardóttir boðaði forföll. 
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 9. fundar lögð fram og samþykkt. 

 

2. Fjármál og fjáröflunarverkefni. 

2.1. Uppgjörsmál við félögin. Albert fór yfir uppgjörsmál félaganna, framhald á næsta 

fundi. 

2.2. Ársreikningar 2012 – drög lögð fram. Tekjuafgangur verður af rekstrinum. Búið að 

gera upp skammtímaskuldir  og meirihluti þjónustugjalds komið í hús.  

2.3. Kostnaður við ferðir sumarsins 2013 – áframhaldandi vinna og undirbúningur. 

2.4. Búningar eru í athugun, það þarf að gera eitthvað í því bæði utanyfir- og 

keppnisbúninga.  

 

3. Íþrótta- og mótamál. 

3.1. Úthlutun móta 2013. Fríða fór yfir rökstuðning/viðmið með röðuninni  á mótunum. 

3.2. Rætt um Norðurlandameistaramótið í víðvavangshlaupum hér á landi í haust. – 

Burkni Helgason, verður mótsstjóri. 

3.3. Rætt um að láta mótanefnd fá eyðublað þar sem yfirdómari tekur mótið út eða að 

gera könnun meðal farar- og liðsstjóra um framkvæmd móta á vegum FRÍ. Samþykkt 

að senda hugmyndina út til mannvirkja- og tækninefnda til umsagnar. 

3.4. Mótaúthlutun 2013 samþykkt. 

  

4. Stefnumótunarumræða – frestað. 

 

5. Til kynningar og umræðu. 

5.1. Smáþjóðaleikar 2015 á Íslandi, undirbúningur og aðstaða. Formanni falið að ræða 

við Sigurð Ingvarsson um að hann verði í forsvari fyrir frjálsíþróttir.  

5.2. Félagaskipti – Anakin Anila Laverty (260297-2799) hefur tilk. félagaskipti úr UMSS í 

FH (ÍBH). Hann hlaut keppnisrétt með nýju félagi 20. febr. sl. 

1.1. Tilkynningar um lyfjapróf og staðfestingar á metum- lagt fram. : Aníta Hinriksdóttir ÍR 
800 m 2:03,27 mín. Reykjavík 2.febr.2013 og 1500 m hlaup 4:19,57 mín., Reykjavík 
27. jan. 2013. Kolbeinn Höður Gunnarsson UFA 48,03 sek. Reykjavík, 27. jan. 2013. 

5.3. Sameiginleg síða norrænnu frjálsíþróttasambandanna hefur verið opnuð, en er í 

vinnslu: http://www.nordic-athletics.org 

 

6.  Fundir og þing. 

6.1. ÍSÍ þing. Jónas, Albert Þór og Sigurður Haraldsson verða fulltrúar FRÍ.  

6.2. Fundur formanna og framkvæmdastjóra Norðurlandanna 8.-9. mars sl. Jónas fór yfir 

helstu mál sem rædd voru og ákveðin á fundinum. 

http://www.nordic-athletics.org/
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6.3. Þing EAA 13.apríl nk. Í Skopje í Makedóníu. Benóný verður fulltrúi FRÍ, en Jónas 

verður þar sem stjórnarmaður EAA. 

6.4. Leiðtogaráðstefna kvenna í frjálsíþróttum, 12-15 apríl nk. Lóa Björk verður fulltrúi 

FRÍ. 

6.5. Þing HSK og skýrsla lögð fram. 

 

7. Næsti fundir ákveðinn 18.apríl nk. 

 

 

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

 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


