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1. Fundargerð 22. fundar samþykkt með áorðnum breytingum. 

 

2. Fjárhagsmál. 

2.1. Búningar - Samningur við Altis vegna UnderArmour búninga. Drög að 

samningi lögð fram og samþykkt að heimila framkvæmdastjóra undirritun. 

2.2. Afreksmiðstöð – tillaga um aðild að verkefninu. Jónas kynnti hugmynd að 

afreksmiðstöð sem er í undirbúningi að hálfu ÍSÍ og ÍBR. Stjórn FRÍ fellst á 

hugmyndina í grundvallaratriðum, en óskar eftir að sjá nánari útfærslu áður en 

aðild er formlega samþykkt. 

2.3. Uppgjörsmál við sambandsaðila. Skv. yfirliti eru um 1,6 m.kr. útistandandi hjá 

viðskiptaaðilum og sambandsaðilum. Skuldir FRÍ við sambandsaðila er svipuð 

tala. Samþykkt ítrekun á að innheimta útistandandi kröfur og að 

þátttökufélög verði að vera búin að greiða skráningagjöld áður en 

keppnisnúmer eru afhent. 

2.4. Rukkanir danska sambandsins frá 2008. Skv. bréfi eru ógreidd gjöld vegna 

æfingabúða með danska sambandinu fyrir Ólympíuleikana í Peking. Einnig er 

ógreiddur matar- og gistikostnaður frá NM 19 ára og yngri frá 2011, en DAF 

hefur ekki innheimt þessi gjöld fyrr. DAF leggur til samkomulag um greiðslu á 

samtals á um helming þessara reikninga í ár og á næsta ári. Samþykkt. 

 

3. FRÍ-þing 6. og 7. sept. nk. Framkvæmdastjóra falin undirbúningur og tilkynningar til 

sambandsaðila.  

 

4. Mót með þátttöku/á vegum FRÍ 

4.1. Val í landslið – reglur. Rætt um skyldur íþróttamanna til að taka þátt í 

landsliðsverkefnum, nema að löggildar ástæður hindri. 

4.2. Evrópukeppni landsliða 3. deild í Tbilisi. Benóný Jónsson fagnaði árangri okkar 

landsliðsmanna, en liðið komst upp í 2. deild í fyrsta sinn. Hann þakkaði góðan 

undirbúning verkefnisstjóra og umgjörð þótt frammistaða heimamanna hefði 

mátt vera ívið betri á nokkrum sviðum. 

4.3. Evrópubikar í fjölþrautum á Madeira. Tillaga ÍÞA lögð fram og samþykkt 

Fararstjóri verður Ragnheiður Ólafsdóttir. 

4.4. Junioren Gala í Mannheim. Tillaga ÍÞA lögð fram og samþykkt Fararstjóri 

verður Jón A. Sigurjónsson. 

4.5. HM 19 ára og yngri í Eugene í Oregon. Fimm keppendur eru með lágmark. 

Farastjóri verður Gunnar Páll Jóakimsson. Samþykkt að æfingabúðir fyrir mótið 

verði á kostnað hlutaðeigandi félaga eða keppenda, en FRÍ sinni 
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undirbúningi. Samþykkt að leita til fyrirtækja með öflun fjár vegna þessa móts 

og EM í Zürich.  

4.6. Úrtökumót vegna Ólympíuleika æskunnar í Nanjing í Kína, sem fram fór í Baku í 

Azerbajian. Lóa Björk fór yfir undirbúning og skipulag. Mótið gekk vel fyrir sig, 

en enginn íslenskur keppandi var í sæti sem gaf þátttökurétt á leikunum í 

Nanjing. 

4.7. Óúhlutuð mót 2014 – Meistaramót öldunga og í fjölþrautum, áætluð 19. og 

20. júlí. Óskað verður eftir tillögum frá öldungaráði og sambandsaðilum. 

4.8. NM í fjölþrautum í Kópavogi. Tveir Íslendingar urðu Norðurlandameistarar að 

þessu sinni. Mótið tókst vel við góðar aðstæður. 

 

5. Fundir og viðburðir 

5.1. Fundur með sambandsaðilum 12. maí sl. Benóný fór yfir fund sem haldinn var 

með sambandsaðilum í vor. Hann var gagnlegur en frekar fámennur. 

5.2. Maraþonboðhlaup FRÍ og Hreysti í Reykjavík og á Akureyri, 12. júní sl. 

Framkvæmd hlaupsins tókst vel. Góð þátttaka fyrir norðan, en nokkuð vantar 

á að hún sé sem skyldi hér fyrir sunnan. Rætt um bæði nafn hlaupsins og 

dagsetningar á næsta ári. 

5.3. Undirbúningur fyrir GSSE 2015 – fundur með sambandsaðilum, 24. júní sl. Jónas 

fór yfir tilefni og dagskrár fundarins.  

5.4. Fundur framkvæmdastjóra Norðurlandanna verður í Reykjavík 24. sept. nk., en 

FRÍ verður í forsvari fyrir Norðurlöndin frá 1. sept. til 31. ágúst á næsta ári. 

5.5. Nefnd FRÍ um aðstöðumál í Laugardalnum. Aðstöðumál í Laugardalnum 

rædd. Hugmyndir um nýjan völl við Suðurlandsbraut eru í uppnámi vegna 

tillagna að þéttingu byggðar í Laugardalnum. Ákveðið að efna til fundar og 

aukins samráðs við bæði borg og FÍRR. 

 

6. Næsti fundur og önnur mál 

6.1. Fræðslu- og þróunarmál og Erasmus+ áætlunin. Jónas kynnti hugmyndir sem 

formaður Fræðslu- og útbreiðslunefndar hefur aðallega unnið að í samvinnu 

við framkvæmdastjóra. Ætlunin er að kynna þessar hugmyndir meðal annarra 

aðildarþjóða AASSE í sumar og fá nokkrar þeirra til liðs við verkefnið. 

6.2. Næsti fundur ákveðinn síðar.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:59. 

 

 

Jónas Egilsson 


