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Fundargerð stjórnar FRÍ 
 
 
11. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn mánudaginn 18. apríl 2013 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa 
Björk Hallsdóttir,Fríða Rún Þórðardóttir og Aðalbjörg Hafsteinsdótir var í fjarfundarsambandi. 
 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 
 
1. Fundargerð 10. fundar lögð fram, en afgreiðslu frestað. 

 

2. Móta og aðstöðumál. 

2.1. Evrópumet 17 ára og yngri hjá Anítu Hinriksdóttir í 800m innanhúss. Þetta met bíður 

staðfestingar EAA og allir henni viðkomandi vita þetta. Ákveðið að búa til 

fréttatilkynningu eða fá fjölmiðla þegar henni verður þetta afhent.  

2.2. Verkefni mótshaldara FRÍ móta. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.  

2.3. Aðstöðumál í Laugardal og undirbúningur fyrir Smáþjóðaleikana 2015. 

Plan A-upphafleg áætlun Reykjavíkurborgar gerði ráð fyrir um 180 milljóna kostnaði 

við tartan og kastsvæði. 

Plan B-103 milljónir 70 milljónir í tartan og 24 milljónir í kastsvæði.  

Plan C – Verið er að kostnaðarmeta bráðabirgðaviðgerðir. Farið var fram á viðgerð 

og eftir 2-3 ár verði byggður nýr völlur. Frjálsíþróttir verði aðskildar frá fótbolta. Stefnt 

að fundi við borgarstjóranum Reykjavík á næstunni um þetta mál. 

2.4. Alþjóðleg mót sumarsins. Tillaga um þjálfara, fararstjóra/liðsstjóra, tillaga lögð fram.   

 

3. Málefni FRÍ. 

3.1. Stefnumótunarvinna. Er í undirbúningi hjá Fræðslu- og útbreiðslunefnd. Björg 

Ágústsdóttir er FRÍ til aðstoðar vegna þesas líka. Ljóst er að nokkur vinna og fundir 

með sambandsaðilum eru nauðsynleg áður en hægt verður að leggja fram tillgögur 

um stefnumótun FRÍ. 

3.2. Formannafundur í vikunni 13. til 17. maí nk. skv. samþykkt FRÍ þings. Taka fyrir 

stefnumótun á þessum fundi. 

3.3. Fjöldi einstaklinga með frjálsíþróttaafrek árið 2012. Lagðar voru fram upplýsingar frá 

Skráningarnefnd um keppendur sem eiga frjálsíþróttaafrek frá 2012. Samtals um 17 

þúsund manns. 

  

4. Rekstrar- og fjármál. 

4.1. Uppgjörsmál við félögin. Framhald umræðu. Engin stórvandamál. Búið að gera upp 

við helstu félögin. Viðskiptaskuldir og lausafjárstaða eru að færast í rétta átt. 

4.2. Ársreikningar 2012. Ný drög lögð fram. Komum út í hagnaði, ÍSÍ ofborgaði okkur eina 

milljón króna. Rekstrarafgangur 2012 er um 3 milljónir króna.  

4.3. Kostnaður við ferðir sumarsins 2013 – endurskoðun áætlun lögð fram. Þjálfarar og 

keppendur um 103 talsins í sumar. 

4.4. Tillaga um fjármögnun búningakaupa lögð fram og samstarf við Icepharma. 

Hugmynd er m.a. um að fastir landsliðsmenn kaupi sinn búning. Hugmynd um að fá 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

gamla landsliðsmenn til að leggja fram peninga. Heildarkostnaður 2 milljónir króna. 

Þetta þarf að vinna hratt. Láta keppnisfólk borga 1/3 eða um 8.000 kr. 

4.5. Starfsmannamál – Þórunn er í bænum um helgina, gott væri að hitta hana. Albert 

Þór og Lóa Björk eru sammála um að skrifa ætti undir nýjan samning við Þórunni. 

4.6. Kröfur götuhlaupamælingamanna um breytingar á reglum um mælingar  götuhlaupa. 

kr. 3.500 fyrir götumælingar kr. 1.500 til FRÍ og kr. 2.000 til þeirra. Tillaga um að 

hækka þetta. Jónas fer á fund í næstu viku með mælingarmönnum. 

 

5. Fundir og þing. 

5.1. ÍSÍ þing. Fulltrúar FRÍ verða Jónas Egilsson, Albert Þór Magnússon og Sigurður 

Haraldsson. 

5.2. Benoný sagði frá þingi EAA í Skopje 13.apríl sl. var hann mjög ánægður með þingið, 

en þar voru gerðar nokkrar breytingar á lögum sambandsins, t.d. voru afnumdar 

kosningar til nefnda sem við greiddum atkvæði gegn. 

5.3. Lóa Björk sagði frá kvennaleiðtogaráðstefnu í Birmingham 12-15 apríl sl. sem hún 

sótti fyrir hönd FRÍ. Hún var mjög ánægð með þessa ráðstefnu  og komst í samband 

við konum frá um 30 löndum með mismunandi tengsl við frjálsíþróttahreyfingu í 

hverju landi. 

5.4. Fundur með framboðsflokkum 19.april kl.12 í sal E. 

 

6.  Samþykkt að halda stjórnarfund á Akureyri í sumar. 

 

7. Önnur mál. 

7.1. Samþykkt að ráða Þóru Ólafsdóttir bókasafnsfræðing í tímabundið hlutastarf til að 

vinna í og flokka gögn um FRÍ. 

 

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

 

Lóa Björk Hallsdóttir 
 


