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21. fundur stjórnar, tímabilið 2012–2014, haldinn föstudaginn 6. apríl 2014 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. Aðalbjörg 

Hafsteinsdóttir var í símasambandi. Forföll: Lóa Björk Hallsdóttir, Gunnlaugur Júlíusson. 

 

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 

 

1. Fundargerð 19. og 20. funda lagðar fram og samþykktar. 

 

2. Happdrætti FRÍ 2013. Samantekt með bráðabirgðaniðurstöðum happdrættisins 

lögð fram. Skv. þeim nema heildartekjur um 6,7 m.kr. og kostnaður um 3,7 m.kr. 

Samþykkt að greiða sambandsaðilum kr. 500 í sölulaun á hvern seldan miða. Þessi 

ákvörðun er tekin til einföldunar á öllum útreikningum og skilum við söluaðila. 

Framkvæmdastjóra falið að leggja yfirlit fyrir skoðunarmenn ársreikninga áður en 

niðurstöður verða kynntar. Uppgjör verður við söluaðila í kjölfarið. 

 

3. Fjárhagsmál. 

3.1. Endurskoðuð fjárhagsáætlun og kostnaðaráætlun vegna alþjóðlegra móta 

lagðar fram. Afgreiðslu frestað til næsta fundar. 

3.2. Búningamál. Gerð hefur verið úttekt á búningalager sambandsins og 

búningum sem eru í vörslu íþróttamann. Skv. því mun kosta á um það bil um 

300.000 að bæta í það sem á vantar. Á næsta ári skapast tækifæri til að 

endurnýja búninga þar sem Smáþjóðaleikar verða á Íslandi og við tökum þátt 

í fyrstu Evrópsku Ólympíuleikunum sem verða í Baku. Vegna þessara móta 

þarf að endurnýja alla búninga. 

3.3. Formaður fór yfir óskir ÍSÍ á breytingu á samskiptaformi við einstaklinga í 

Ólympíuhóp og styrkþega. Auknar umsjónar- og eftirlitsskyldur falla á 

verkefnisstjóra okkar sem kalla á breytingar á ráðningasamningi. Formanni 

falið að ræða við verkefnisstjóra vegna þess og gera tillögu að breyttum 

ráðningarsamningi vegna þess. 

3.4. Rafmagnstímatökutæki. Öll sveitarfélög sem leitað var til hafa samþykkt 

aðkomu að verkefninu, nema Akureyri. Samþykkt að framlag íþróttasjóðs og 

FRÍ komi þar að móti. Framkvæmdastjóra falið að senda sveitarfélögunum 

drög að samþykkt um tækjakaupin og hefja undirbúning kaupa tækjanna. 

Sigurjón Þorsteinsson hefur verið ráðgjafi að vali á búnaði og mun 

sundurliðaður listi verða kynntur öllu hlutaðeigandi. Benóný ætlar að koma 

með tillögur að breytingum á reglum vegna útláns á búnaðinum. 

 

4. FRÍ þing 2014. Eftir ítarlegar umræður og skoðun er ljóst að ekki er tími né rými fyrir 

þing í vor. Ákveðið að þing skuli haldið aðra eða þriðju helgi í september nk. Þá 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

var samþykkt að efna til fundar með sambandsaðilum í maí nk. þar sem farið 

verður yfir rekstur ársins á undan, happdrættið, mótin í sumar og að kynna nýtt 

mótaforrit. 

 

5. Niðurstöður nefndar um stefnumótun uppbyggingar íþróttamannvirkja í Laugardal 

lögð fram. Þar kemur fram tillaga um að byggður verði nýr frjálsíþróttavöllur 

austan Laugardalshallar, sem uppfylli alþjóðlegar kröfur. Samþykkt að skipa 

vinnuhóp sem fylgi málinu eftir við hlutaðeigandi. Hann skipa: Jónas Egilsson, 

Benóný Jónsson, Albert Þór Magnússon og Magnús Orri Schram. Einnig samþykkt 

að óska eftir tillnefningu frá Frjálsíþróttaráði Reykjavíkur í hópinn. Benóný spurðist 

fyrir um samning milli Reykjavíkur og ÍR um uppbyggingu frjálsíþróttavallar á ÍR 

svæðinu. Fríða mun skoða þetta fyrir næsta fund. 

 

6. Önnur mál. 

6.1. Formaður tækninefndar Smáþjóðaleikana, Jean-Pierre Schoebel kemur í 

heimsókn um miðjan maí nk. Hann er jafnframt framkvæmdastjóri 

Frjálsíþróttasambands Mónakó og Herculis Demantamótsins þar. Þá hefur 

Jean Gracia frá Frakklandi lýst yfir áhuga að koma til landsins til viðræðna við 

forystu FRÍ, en hann er varaformaður EAA og í framboði til formanns á næsta 

ári. 

7. Næsti fundur ákveðinn í lok mánaðarins. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.19:20. 

 

 

Jónas Egilsson 


