
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð stjórnar FRÍ 
 

19. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn fimmtudaginn 6. mars 2014 í Íþróttamiðstöð ÍSÍ í 

Laugardal. Fundurinn hófst kl. 17:00. 

 

Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Jónas Egilsson, Benoný Jónsson, Lóa Björk 

Hallsdóttir, Eiríkur Mörk Valsson, Hreinn Ólafsson, Albert Þór Magnússon og Fríða Rún 

Þórðardóttir. Gunnar Birgisson og Gunnlaugur Júlíusson boðuðu forföll. 

 

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 

 

1. Fundargerðir síðustu tveggja funda lagðar fram. 

 

2. Fjárhagsmál. 

2.1. Drög að ársreikningum 2012, lagðir fram. 

2.2. Drög að ársreikningum 2013, frestað til næsta fundar. 

2.3. Drög að fjárhagsáætlun fyrir 2014 og 2015 og aðrar tillögur varðandi fjármál, frestað til 

næsta fundar. 

2.4. Uppgjör vegna RIG 2014. Tap upp á 209.740 kr. Búið að semja við ÍR um að flytja 

Stórmótið 2015 aftur um eina helgi. Því getur RIG verið á hvorri helginni sem er í janúar. 

2.5. Búningamál. Það þarf að bæta í búningana, bæta inn í það sem þarf. ÍSÍ kaupir 

búninga fyrir Smáþjóðaleikana, hugmynd um að ganga inn í þann pakka. Jónas, 

Fríða Rún og Lóa Björk fara í það mál. 

 

3. 3.1. Drög að dagskrá Frjálsíþróttaíþróttaþings, lögð fram. 

3.2. Laga-og reglugerðarbreytingar og aðrar tillögur lagðar fram til kynningar. 

  

4. Stefnumótunarvinna FRÍ. 

4.1. Lagt fram bréf frá Björgu Ágústsdóttur. Samþykkt framlagt minnisblað um verkáætlun 

og kostnað. 

 

5. Önnur mál. 

5.1. Samstarf við HÍ og HR um fræðslumál, þríhliða samningar verða gerðir milli viðkomandi 

stofnunar, FRÍ og IAAF.  

5.2. Kaup á rafmagnstímatökutækjum. Fyrir liggur samþykki flestra hlutaðeigandi 

sveitarfélaga ásamt kr. 300.000 styrk frá íþróttasjóði. 

5.3. Viðmiðanir vegna vals á íþróttafólki í landsliðshóp frá verkefnisstjóra. Samþykkt.  

5.4. Lagt fram erindi formanns frjálsíþróttasambands Úkraínu og frá EAA um mögulega 

tilfærslu á Evrópubikar í fjölþrautum í sumar frá Donetsk vegna ástandsins þar. 

 

6. Næsti fundur ákveðinn síðar þar sem reikningar yrðu lagðir fram til samþykktar. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:00 

 

Lóa Björk Hallsdóttir 

 


