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Fundargerð stjórnar FRÍ – drög 
 
12. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn fimmtudaginn 30. maí 2013 í Íþróttamiðstöð 
ÍSÍ í Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Albert 
Þór Magnússon, Fríða Rún Þórðardóttir, Eiríkur Mörk Valsson. Forföll: Aðalbjörg 
Hafsteinsdótir, Lóa Björk Hallsdóttir, Hreinn Ólafsson, Gunnar I. Birgisson. 
 
Jónas Egilsson formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Hann gerði tillögu um að 
Benóný Jónsson varaformaður stýrði fundi og var það samþykkt. 
 

1. Fundargerð 10. og 11. funda lagðar fram og samþykktar. 

2. Formannafundur 14. maí sl. Benóný gerði grein fyrir góðum, en frekar fámennum 

fundi sambandsaðila, sem var haldin skv. ákvörðun síðasta Frjálsíþróttaþings. Hann 

sagði fundarmenn bæði ánægða með fjarfundasamband og upplýsingagjöf til þeirra. 

3. Þing IAAF í Moskvu 6.-8. ágúst nk. Samþykkt að formaður yrði aðalfulltrúi og 

varaformaður til vara.  

4. Fundur með Smáþjóðunum 29. maí nk. Jónas gerði grein fyrir efni fundar með 

smáþjóðuðunum í Lúxemborg. Þórdís Gísladóttir mun sitja fundinn ásamt honum, en 

hún er í þjálfarateymi landsinsins. 

5. Breytingar á reglum um mælingar götuhlaupa. Áður kynnt eyðublað lagt fram  og 

samþykkt. Aðeins er um formbreytingar að ræða og ítarlegri skýringar á alþjóðlegum 

kröfum. 

6. Mótaröðin. Jónas kynnti samstarfsamninga og fyrirkomulag mótaraðarinn, sem nú 

heitir Prentmet mótaröð FRÍ. Samþykkt. 

7. MÍ 15-22 ára – Mótið getur ekki verið á Laugardalsvelli 9.-10. ágúst. Í ljós kom fyrr í 

mánuðinum að knattspyrnuleikur er á vellinum 10. ágúst nk. Því verður að finna aðra 

dagsetningu eða staðsetningu fyrir mótið. Jónasi falið að finna lausn í samvinnu við 

mótshaldara og mótnefnd. 

8. Maraþonboðhlaup FRÍ. Greinargerð frá verkefnisstjóra um maraþonboðhlaupið lögð 

fram. Betri kynning á viðburðinum er nauðsynleg t.d. meðal fyrirtækja. 

9. Skólaþríþrautin. Benóný greindi frá lokakeppninni, sem hann sagði að hefði í 

meginatriðum hefði tekist vel með, þó alltaf mætti gera betur. 

10. Fjölmiðlafulltrúar á Evrópubikar. Samþykkt að bjóða allt að tveimur fulltrúum fjölmiðla 

með til að fjalla um keppnina. 

11. Stefnumótunarvinna. Jónas greindi frá stöðu mála. Rætt um að brjóta vinnuna upp í 

kafla, eftir efnisþáttum, en margt er þegar í gangi. Greina þarf hvað er í undirbúningi 

og forgangsraða, en ljóst er að þessari vinnu lýkur ekki fyrir næsta þing eins og 

væntingar voru um. 

12. Umsókn um styrk vegna þátttöku í HM í 24 klst. hlaupi. Lögð fram beiðni frá 

ofurhlauparáði vegna þátttöku í ofangreindu hlaupi. Samþykkt. 

13. Úthlutanir úr afrekssjóði. Samantekt Fríðu Rúnar og Gunnlaugs lögð fram. Samþykkt 

að leggja hana fram á væntanlegum fundi með ÍSÍ um þessi mál, en ljóst er að styrkir 

ÍSÍ eru ekki í samræmi við væntingar og fyrri úthlutanir.  

14. Kostnaður við ferðir sumarsins 2013. Endurskoðað kostnaðaryfirlit vegna ferða 

sumarsins lagt fram. 
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15. Starfsmannamál. Albert Þór og Lóa Björk ætla að ljúka viðræðum við verkefnisstjóra 

sambandsins sem fyrst. 

16. Uppgjörsmál við félögin. Lagt fram yfirlit um stöðu uppgjörsmála. Yfir 80% 

skráningagjalda frá því í vetur hafa innheimst. Ákveðið að senda þeim tilkynningu, 

sem ekki hafa greitt, og ítreka óskir um að staðið verði í skilum. Samþykkt að 

framvegis verði skráningagjöld innheimt með innheimtu- og vaxtakostnaði. Ákveðið 

að setja vinnureglur um skráningagjöld á mót og senda öllum sem skrá keppendur til 

þátttöku á Meistaramótum. 

17. Hausthappadrætti FRÍ 2013. Benóný fór yfir tillögur um hausthappadrætti 

sambandsins. Samþykkt að skoða málið betur, ræða við nokkra helstu 

sambandsaðila sem ekki voru með fulltrúa á vorfundi og leggja upp með nánari drög. 

18. Fjáröflunarátak vegn búningakaupa. Kynntar voru bæði áætlanir um kaup á búningum 

og tillögur að fjármögnum. Ákveðið að skoða nánar og fá ítarlegri upplýsingar frá 

umboðsaðila. 

19. Kaup á viðurkenndum tímatökubúnaði o.fl. tækjum. Samþykkt að senda erindi til 

þeirra sveitarfélaga þar sem aðstæður eru fyrir meistaramót með ósk um fjármögnun 

á rafmagnstímatökutækjum. Jafnframt samþykkt að setja reglur um umgengni 

þessara tækja þegar þau koma til landsins. 

20. Verkefni mótshaldara FRÍ móta. Samþykkt lýsing um verkaskiptingu  FRÍ og 

sambandsaðila sem er að finna í lýsingu um mótaröð FRÍ og sambandsaðila. 

21. Aðstöðumál í Laugardal og undirbúningur fyrir Smáþjóðaleikana 2015. Jónas gerði 

grein fyrir viðræðum við bæði KSÍ og Reykjavíkurborg vegna nauðsynlegra viðgerða 

við Laugardalsvöll vegna Smáþjóðaleikanna hér á landi 2015, en í núverandi ástandi 

uppfyllir völlurinn ekki alþjóðleg skilyrði. Samþykkt að vinna áfram að málinu miðað 

við að Smáþjóðaleikarnir geti farið fram í Laugardalnum árið 2015, nýr völlur verði 

byggður fyrir frjálsíþróttir og að aðstaða verði byggð upp fyrir félögin í hverfunum. 

22. Keppendur, þjálfarar og fararstjórar sumarsins. Lagt fram yfirlit um farar- og liðsstjóra 

í helstu ferðir FRÍ í sumar. Samþykkt. 

23. Samþykktir 71. Íþróttaþings lagðar fram.  

24. Fundir stjórnar í sumar. Ákveðið að stefna að fundi á Akureyri í haust. Næsti fundur 

ákveðinn síðar.  

 

Fundargerð ritaði 

Jónas Egilsson 


