Frjálsíþróttasamband Íslands

Fundargerð
17. fundar stjórnar FRÍ miðvikudaginn 22. april 2015 kl. 19:00
Fundarsalur skrifstofu FRÍ 4. Hæð í Íþróttamiðtöðinni Laugardal

Mættir: Einar Vilhjálmsson(EV), Lóa Björk Hallsdóttir), Jón H. SteingrímssonIngvar Hlynsson, og Jónas
Egilsson (JE) og Fríða Rún Þórðardóttir(FRÞ). Boðuðu forföll: Stefán Skafti Steinólfsson, Gunnlaugur
Júlíusson
Jónas Egilsson stjórnaði fundi að beiðni formanns sem var í símasambandi. Jónas bauð
fundarmenn velkomna og gekk til dagskrár.
1. Engin athugasemd gerð við boðun og dagskrá fundar.
2. Samþykkt fundargerða. Fundargerðir 9-15 áður samþykktar í tölvupósti.
2.1.
Fundargerðir 9-12 staðfestar til birtingar.
2.2.
Frestur gefinn til athugasemda til sunnudagskvölds við fundagerðir 13, 14 og 15.
3. Undirbúningur fyrir Smáþjóðaleika.
3.1.
Starfsmannamálin. Framkvæmdastjóri greindi frá framvindu mála, að greinastjórar
hefðu verið tilnefndir og að hann og Magnús Jakobsson, munu fara yfir sjálboðalista
ÍSÍ á föstudaginn til að bæta við starfsmannahópinn eftir þörfum.
3.2.
Þjálfararáð Smáþjóðaleikana. EV greindi frá fyrsta fundi þjálfara sem tilnefndir voru í
þjálfararáði FRÍ fyrir Smáþjóðaleikana. Annar fundur verður haldinn föstudaginn 24.
apríl. Yfirþjálfara félaga sem eiga landsliðsmenn í sínum röðum tilnefndu í ráðið.
3.3.
Liðsstjóri/liðstjórar landsliðshóps FRÍ. EV tilgreindi að skipan liðstjóra muni verða kynnt á
næsta fundi stjórnar.
3.4.
Flokksstjóri/dagsskrárstjóri FRÍ. EV skýrði frá umræðu um ábyrgðarsvið og mun leggja
fram tillögu um skipan á næsta fundi.
3.5.
Annar undirbúningur og þátttaka – vísað til 5. liðar í dagskrá.
3.6.
Fundir með starfsmönnum og dómurum í lok maí. Framkvæmdastjóri fór í grófum
dráttum yfir undirbúning starfsmanna og dómara fyrir Smáþjóðaleika.
4. Búningamál. Framkvæmdastjóri kynnti verðtilboð frá Henson í keppnisbúning
ef á þarf að halda. Upphitunarbúningur og vindgalli verður veittur af ÍSÍ vegna
Smáþjóðaleikanna.
4.1.
Ákveðið að Jónas, Lóa og Fríða Rún taki saman birgðastöðu búninga á skrifstofu og
hjá landsliðsmönnum og kortleggi það sem bæta þurfi við.
4.2.
Ákveðið að beina því til þjálfararáðs Smáþjóðaleikanna að fylgja því eftir hjá
landsliðsmönnum sínum að skila inn landsliðsgalla í þeirra vörslu.
5. Námskeið
5.1.
Þjálfaranámskeið í haust á 2. stigi. Framkvæmdastjóri lagði fram áætlun um
tímasetningu og kostnað námkeiðs. Áætlun samþykkt.
5.2.
Dómaranámskeið 4. og 5. maí til undirbúnings f. Smáþjóðaleika.
5.3.
Námskeið vegna rafmagnstímatökutækja, 9. maí.
5.4.
Námskeið vegna fjarlægðarmælingatækja, 26.-28.maí.
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6. Mótaröðin – JE falið að hafa samband við sambandsaðila og mótshaldara og leggja
fram tillögu að fyrirkomulagi mótaraðarinnar 2015 og leggja fram
áætlaðan kostnað FRÍ fyrir næsta fund 29. apríl.
7. Götuhlaup og samstarf við Reykjavíkurmaraþon: Framkvæmdastjóri greindi frá
fyrirhuguðum fundi forsvarsmanna um Reykjavíkurmaraþons og FRÍ um umgjörð og reglur
hlaupsins þannig að keppni um Íslandsmeistaratitil verði framkvæmt samkvæmt reglum
FRÍ/EAA/IAAF.
8. Þing og ráðstefnur
8.1.
EAA. EV og JE sátu þing EAA í Slóveníu. Norðmaðurinn Sven Arne Hansen
var kjörinn forseti EAA. Jónas hlaut meirihluta atkvæða en náði ekki endurkjöri að
þessu sinni – hlaut 28/50 atkvæða. Þrettándi maður inn í fulltrúaráði stjórnar EAA
hlaut 32/50 atkvæða.
8.2.
Íþróttaþing 2015 – Sólveig Guðnadóttir, Breiðabliki, Sigurður Halaldsson FH og
formaður FRÍ sátu þing ÍSÍ dagana 17-18. apríl. Á þinginu hlaut Gunnlaugur Júlíusson
kosningu til setu í aðalstjórn ÍSÍ og Þórey Edda Elísdóttir kjörin í varastjórn. Fríða
Rún Þórðardóttir, Sólveig Guðnadóttir, Elísabet Ólafsdóttir og formaður FRÍ tóku þátt í
nefndarstörfum þingsins á föstudagskvöldinu.
8.3.
Þing IAAF 2015. Þingið verður haldið í Beijing18.-20. ágúst og í kjölfarið
heimsmeistaramótið dagana 22.-30. ágúst. IAAF greiðir ferðakostnað og
uppihald fyrir einn á þingið. Ákveðið að formaður sitji þingið og verði á
heimsmeistaramótinu í boði IAAF.
9. Fjármál og þátttaka í alþjóðlegum mótum í sumar. Áhersla lögð á að klára umræðuna á
næsta fundi stjórnar sem fjallar um fjármál sambandsins. Framkvæmdastjóra falið að
endurskoða kostnaðaráætlun fyrir næsta fund stjórnar 29.apríl með tilliti til kostnaðarþátttöku félaga í ferðum og reglna þar að lútandi samkvæmt þinggerðum.
10. Val keppenda, þjálfara og fararstjóra á alþjóðleg mót í sumar. Framkvæmdastjóri sagði frá
fundi í ÍÞA um drög að vali á þjálfurum á mót erlendis á vegum FRÍ í sumar.
11. Frá nefndum
11.1. Niðurstöður laganefndar – gögn lögð fram. Lokaumræðu frestað til næsta fundar.
11.2. Svar mótanefndar við fyrirspurn Þróttar um tilfærslu á Meistaramóti Íslands vegna
ReyCup. JE tilkynnti um álit í mótanefnd FRÍ þar sem lagst var gegn ósk
Þróttar. Ákveðið að framkvæmdastjóri skoðaði málið nánar m.a. í samstarfi við
framkvæmdaraðila MÍ og ákvörðun tekin á næsta fundi.
12. Önnur mál. Bréf EAA lagt fram með staðfestingu á evrópsku unglingameti Anítu
Hinriksdóttur í vetur, 2:0156 mín. FRÍ fær afhentan skjöld sem formanni var falið að afhenda
Anítu við hentugt tækifæri. Fríða Rún ræddi heimasíðumál öldungaráðs með vísan í bréfs til
stjórnar FRÍ. dagsett 31.03.2015. Framkvæmdastjóra falið að kynna fyrir stjórn tæknilega
valkosti til lausnar á birtingu frétta frá öldungaráði.
Fleira ekki tekið fyrir á fundinum og fundi slitið kl. 21:05
Fundargerð ritaði EV

