
 

Fundargerð 

24. stjórnarfundar FRÍ, mánudaginn 26. ágúst  2014, kl. 1700 

 í sal A, 3. hæð í Íþróttamiðstöð ÍSÍ 

 

Mættir: Jónas Egilsson, Benóný Jónsson, Eiríkur Mörk Valsson, Gunnlaugur Júlíusson, Fríða Rún 

Þórðardóttir, Albert Þór Magnússon. Forföll: Lóa Björk Hallsdóttir, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir. 

 

Formaður setti fund og fól varaformanni að stýra fundi. 

 

1. Fundargerð 23. fundar lögð fram og samþykkt. 

 

2. FRÍ-þing 2014, Akureyri 6. og 7. september nk. 

2.1. Uppfærsla á prentaðri skýrslu og viðburðum sumarsins. Ákveðið að gera viðburðum 

sumarsins sérstaklega skil með viðauka og prenta til dreifingar.  

2.2. Dagskrárdrög. Lögð fram og samþykkt með áorðnum breytingum.  

2.3. Kjörbréf og fulltrúafjöldi. Samþykkt að kalla inn kjörbréf fyrir 2. september nk. 

2.4. Framlagðar tillögur. Fjárhagsáætlun og drög að mótaskrá fyrir 2014 þarf að skoða í ljósi 

þess að árið er að miklu leyti liðið. Aðrar tillögur lagðar fram. Samþykkt að leggja til 

ítarlegri skoðun á breytingum á aldursflokkaskipun meistaramótanna. 

2.5. Ferðir og gisting. Rætt. 

2.6. Gjaldkeri vakti athygli á að óútleystir vinningar og vinningar sem ekki gengu út, beri að 

telja sem eign í efnahagsreikningi. Samþykkt að gera sérstakt uppgjör fyrir happdrættið 

og leggja fram á þinginu. Happdrættisuppgjörið verður síðan að fullu fært inn í 

ársreikning sambandsins fyrir árið 2014. Samþykkt að leggja fram drög að sex mánaða 

uppgjöri á þinginu. 

 

3. Fjárhagsmál og rekstur 

3.1. Starfsmannamál. Framkvæmdastjóri fór yfir starfsmannamálin og ræddi þörf á efla 

stuðning við landsliðsverkefni og afrekshópa.  

3.2. Rafmagnstímatökutæki og annar mótabúnaður, skipulag og samstarf við félögin. 

Frammkvæmdastjóri greindi frá þvíað nýr og fullkominn tímatökubúnaður væri kominn í 

noktun. Jafnframt að rafrænn fjarlægðarmælingabúnaður væri kominn í hús. Ákveðið 

að boða til fundar með fulltrúum viðkomandi félaga um notkun og búnaðarins.  

3.3. Fjárhagsmál. Rekstraruppgjör fyrstu sjö mánuði ársins lagt fram.  

 

4. Mót með þátttöku eða á vegum FRÍ. Yfirlit frá verkefnisstjórum með þátttöku og árangri okkar 

keppenda frá sumrinu lagt fram. Stjórnarmenn lýstu almennt ánægju með góðan árangur 

okkar landsliðsmanna í sumar. 

 

5. Fundir og viðburðir 

5.1. Mótaþing EAA í Baku, 10. – 12. okt. nk. Benóný Jónsson verður fulltrúi FRÍ. Jónas fer sem 

stjórnarmaður EAA á kostnað þess. 

5.2. Fundur framkvæmdastjóra Norðurlandanna 24. sept. nk. Reglulegur árlegur fundur 

framkvæmdstjóra frjálsíþróttasambanda Norðurlanda verður í Reykjavík í næsta mánuði. 

Ísland tekur við fyrirsvari fyrir Norðurlöndin 1. sept. nk. 

5.3. Aðstöðumál í Laugardalnum. Benóný fór yfir störf og fundi sérstakrar nefndar um skipulag 

fyrir Laugardalinn, staðsetningu frjálsíþróttavallar til framtíðar og samráð við starfsmenn 

Reykjavíkurborgar. Borgaryfirvöld eru að átta sig á því að núverandi völlur er ekki 

nothæfður og átta brauta er alþjóðleg krafa á hendur hreyfingunni. 



5.4. Samráðsfundur vegna Laugardalsvallar og Smáþjóðaleikanna 1. september nk.  

Umræður vegna framkomu vallaryfirvalda vegna Bikars og undirbúnings fyrir 

Smáþjóðaleika.  

5.5. Samþykkt að stefna að uppskeruhátíð í haust á höfuðborgarsvæðinu. 

5.6. RIG 2015 og aðild að Euromeetings. Formaður greindi frá því að frjálsíþróttamóti RIG 

hefði verið boðin aðild að Euromeetings samstarfinu.  

5.7. Samstarf við HR og HÍ í fræðslumálum. Jónas greindi frá fundi sem hann og formaður 

fræðslu- og útbreiðslunefndar áttu með dr. Hermundi Sigmundssyni og Hafrúnu 

Kristjánsdóttur frá HR fyrr um daginn. Fundurinn var haldin til að ræða mögulegt samstarf 

við að þróa verkefni á vegum FRÍ og annarra aðildarsambanda AASSE til að auka virkni 

almennings og þá sérstaklega barna í frjálsíþróttum. 

 

6. Önur mál 

6.1. Félagaskipti, dags. 8. júlí sl. Orri Davíðsson, úr Umf. Selfoss (HSK) í Ármann (ÍBR). Hann er 

löglegur með nýju félagi 1. sept. nk.  

 

Í lok fundar þakkaði formaður stjórnar- og varastjórnarmönnum fyrir samstarfið á kjörtímabilinu, 

sérstaklega þeim sem láta af störfum. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:30. 

 

 

Fundargerð ritaði Jónas Egilsson. 


