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Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. 

 

1. Fundargerð 21. Fundar lögð fram og samþykkt. 

 

2. Fjárhagsmál. 

2.1. Endurskoðuð drög að kostnaðaráætlun vegna alþjóðlegra móta 2014 og drög að 

fjárhagsáætlun fyrir 2014. Skv. þessari áætlun eru um 18,8 m.kr. áætlaðar í 

heildarkostnað vegna alþjóðlegra móta 2014 og að tekjur verði um það bil 54 m.kr. 

og rekstrargjöld um 51 m.kr. Einnig var rætt um aðgerðir vegna félaga sem skulda 

skráningargjöld. Ákveðið að senda út bréf til allra félaga og ítreka ósk um greiðslur. 

2.2. Búningamál. Samþykkt að kaupa keppnisbúninga fyrir liðið hjá Henson og bæta 

við það sem á vantar fyrir landsliðið. Heimilað að veita kr. 205.000 til þessa verkefnis. 

2.3. Starfsmannamál. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá ráðningarsamningi við 

verkefnisstjóra landsliðsmála. 

2.4. Happdrætti – uppgjör við sambandsaðila. Uppgjörsyfirlit lagt fram. 

 

3. Verkefni á næstunni. 

3.1. Fundur með sambandsaðilum 12. maí nk. sjá hjál. drög að dagskrá. Þar sem þingi 

var frestað, var samþykkt að efna til fundar með sambandsaðilum og kynna helstu 

mál sumarsins og rekstrarniðurstöðu sl. árs. 

3.2. Maraþonboðhlaup FRÍ, 12. júní nk. Rætt um nafnið á þessu hlaupi og samþykkt að 

skoða það nánar. 

3.3. Nýtt frjálsíþróttahús í Hafnarfirði, opnum 18. maí nk. Samþykkt að veita Margréti 

Gauju Magnúsdóttur formanni umhverfis- og framkvæmdaráðs Hafnarfjarðarbæjar 

og Guðrúnu Ágústu Guðmundsdóttur bæjarstjóra gullmerki FRÍ vegna vasklegrar 

framgöngu þeirra að húsbyggingunni. 

3.4. Úrtökumót vegna Ólympíuleika æskunnar í Nanjing, sem fram fer í Baku í lok maí. 

Greinargerð formanns unglinganefndar lögð fram og samþykkt.  

3.5. Evrópuráðstefna ungleiðtoga, boð frá EAA og tillaga verkefnisstjóra um að Erla 

Gunnlaugsdóttir á Egilsstöðum færi fyrir hönd FRÍ á ráðstefnuna.  

3.6. Verkefni unglinganefndar. Greinargerð verkefnisstjóra lögð fram.  

3.7. Laugardalsvöllur, staðan og erindisbréf vegna starfshóps um stefnumótun í 

aðstöðumálum. Samþykkt að Benóný boði starfshópinn saman til fundar fljótlega. 

 

4. FRÍ-þing 2014, tíma- og staðsetning. Samþykkt að þingið verði á Akureyri laugardag og 

sunnudag, 6. og 7. september nk. Framkvæmdastjóra falið að kynna sambandsaðilum 

og öðrum þessa ákvörðun. Nánari upplýsingar verða sendar út síðar. 

 

5. Rafmagnstímatökutækin. Samþykkt um rafmagnstímatökutækin lögð fram og samþykkt. 

Þau sveitarfélög sem taka þátt í verkefninu eru: Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, 

Árborg, Fljótsdalshérað, Skagafjörður og Mosfellsbær. Auk þess kom framlag frá 
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Íþróttasjóði og Laugardalshöll greiðir hluta að framlagi Reykjavíkur. Tækin koma til 

landsins í byrjun júlí. 

 

6. Fræðslu- og þróunarmál og Erasmus+ áætlunin.  

6.1. Lögð fram áætlun um samstarf við aðrar Smáþjóðir vegna umsóknar um 

ErasmusPlus styrk á næsta ári til þriggja ára. Þetta verkefni lýtur að því að efla 

þátttöku almennings á öllum aldri í frjálsíþróttum, bæði innan og utan skóla. 

Samþykkt að fella hugmyndir um FRÍ-mínútur að þessu verkefni. 

6.2. Samstarf við FIDAL. Lagt fram erindi frá Frjálsíþróttasambandi Ítalíu þar okkur er 

boðið að taka þáttt í útbreiðslu- og kynningarátaki sambandsins á næsta ári. 

Samþykkt að taka þátt í verkefninu.  

6.3. Samstarf við HÍ og HR vegna kennslu. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir 

samstarfsdrögum við bæði HR og HÍ. Í skólunum verður kennt efni frá IAAF og 

skólarnir munu báðir útskrifa íþróttakennaraefni með þjálfararéttindi á 1. og jafnvel 

2. stigi CECS.  

 

7. Önnur mál. 

7.1. NM í fjölþrautum í Kópavogi, 7.-8. júní nk. Mótið er í umsjón Breiðabliks. Góð 

þátttaka er á mótinu frá öðrum Norðurlöndum. 

7.2. Yfirdómarar á mótum sumarsins. Samþykkt tillaga Tækninefndar um yfirdómara á 

mótum sumarsins. 

7.3. Framhaldsráðstefna um málefni kvenna í apríl sl. Lóa Björk Hallsdóttir sótti 

ráðstefnuna fyrir okkar hönd og gerði grein fyrir umræðum á fundinum. Hún sagði 

þessa umræðu hafa verið mjög góða og þarfa. 

7.4. Umsókn um aukið fjármagn vegna afreksmála. Formaður gerði grein fyrir fundum 

með menntamálaráðherra og forseta ÍSÍ vegna tillagna um aukið fjármagn til 

afreksmála.  

7.5. Heimsóknir erlendra gesta í vor. Jean-Pierre Schoebel fulltrúi í tækninefnd 

Smáþjóðaleikanna kemur um miðjan maí. Mika Muukka tæknistjóri finnska 

sambandsins kemur vegna úttektar á Laugardalsvelli 21. og 22. maí. Jean Gracia, 

varaformaður EAA og formannsefni kemur til landsins í lok maí til fundar við fulltrúa 

FRÍ. 

7.6. Álit laganefndar vegna aldursmarka á mótum á vegum FRÍ á Víðavangshlaup 

Íslands. Skv. því er þörf á að laga orðalag reglugerðarinnar og færa til samræmis 

öðrum breytingum á aldursmörkum reglugerða sambandsins. 

7.7. Skýrsla formanns mannvirkjanefndar um Kópavogsvöll, lögð fram. 

 

8. Önnur mál. Fríða Rún ræddi  

 

9. Næsti fundur ákveðinn síðar.  

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:35. 

 


