
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 
 

Fundargerð 22. stjórnarfundar 
starfstímabilið 2010-2012 

 
Fundurinn var haldinn mánudaginn 5. desember 2011 í Íþróttamiðstöðinni Laugardal og hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Stefán Halldórsson, Sigurður Ingvarsson, Hannes Strange, 
Benóný Jónsson, Felix Sigurðsson. Forföll tilkynnt: Aðalbjörg Hafsteinsdóttir. Einnig sátu fundinn Gunnlaugur 
Júlíusson framkvæmdastjórn ÍSÍ, Jónas Egilsson framkvæmdastjóri fundinn sem ritaði fundargerð. 
 
Formaður setti fund og stjórnaði. 
 
1. Fundargerð 21. fundar stjórnar lögð fram og samþykkt. 

 
2. Mál  til afgreiðslu og kynningar. 

2.1. Lög og reglur IAAF á íslensku. Birgir Guðjónsson hefur þýtt keppnisreglur IAAF 
2.2. Tillögur frá almenninshlaupanefnd. 

2.2.1. Um staðsetningu götuhlaupa 2012. Svohljóðandi tillaga var samþykkt: Meistaramót Íslands í 5.000 
m hlaupi kvenna og 10.000 m hlaupi karla fari fram samhliða Meistaramóti Íslands í fjölþrautum dagana 
2.-3. júní 2012 á Selfossi. Þessi mót fari eftirleiðis fram saman. Einnig var samþykkt tillaga um að MÍ í 
maraþoni færi fram samhliða Reykjavíkurmaraþoni. Þá var samþykkt að þeim sem hyggjast halda hálf-
maraþonhlaup verði gefinn kostur á að sækja um MÍ í hálf-maraþonhlaup. 

2.2.2. Tillaga að reglum um götuhlaup. Samþykkt að vísa reglunum til ofurhlauparáðs og laganefndar til 
umsagnar. 

2.2.3. Upplýsingar um undirbúning götuhlaupa. Upplýsingar lagðar fram til kynningar. 
2.3. Mótaforrit og forrit fyrir afrekaskrá – staða og þróun. Formaður fór yfir stöðu og þróun mála. Hann gat þess 

að HR hefði fallist á að fela einum hópi sem er að vinna lokaverkefni í tölvunarfræðum, að vinna að nýju 
mótaforriti. Ekki hefði verið fallist á að þessu sinni að annar hópur tæki að sér gerð forrits fyrir gagnagrunn 
fyri afrekaskrá. 

2.4. Drög að verk- og fjárhagsáætlun unglinganefndar, lögð fram. 
2.5. Skólaþríþraut FRÍ. Svohljóðandi tillaga var samþykkt: Lagt er til að sambandsaðilum FRÍ verði sendar 

fyrirliggjandi hugmyndir um framkvæmd og skipulag skólaþríþrautar FRÍ árið 2012. Þar verði óskað eftir 
samstarfsaðilum um að byggja keppina upp á tveimur til þremur árum í samvinnu við grunnskóla á svæðinu. 
Gert er ráð fyrir að hugmyndin verði þróuð áfram í samvinnu við sambandsaðila og samstarfsaðila FRÍ. 
Markmiðið verði að ná til flestra grunnskóla í landinu í áföngum.  
Lögð verði áhersla á til að byrja með a.m.k. að leitað verði eftir samstarfsaðilum þar sem góð 
frjálsíþróttastarfsemi er fyrir hendi og sérstök þörf er fyrir keppni að þessu tagi, þó svo að sjálfsögðu séu allir 
sambandsaðilar velkomnir til samstarfs  

 
3. Lagt fram/ kynnt á fundinum. 

3.1. Umboðsmaður fyrir Ásdísi Hjálmsdóttur, skv. reglum IAAF. Samþykkt umsókn Roberts Wagners um að 
verða áfram umboðsmaður (Athletes Representative) fyrir Ásídísi. 

3.2. Tilnefning Þórdísar L. Gísladóttur í EAA Reflection Committee (allsherjarnefnd). Framkvæmdastjóri greindi 
frá því að hún hefði á fundi EAA í byrjun nóvember sl. verði skipuð til fjögurra ára. 

3.3. Útskrift á 1. stigs CECS námskeiði 20. nóv. sl. Eftirtaldir einstaklingar voru útskrifaðir með alþjóðleg 
þjálfararéttindi á 1. stigi IAAF CECS: Linda Lárusdóttir, Íris Dögg Ingadóttir, Margrét Ársælsdóttir, Juan 
Ramon Borges. 



Frjálsíþróttasamband Íslands 

3.4. Tvö erindi frá ÍSÍ vegna 100 afmælis sambandsins á næsta ári, dags. 11. nóv. sl. Samþykkt að skilgreina 
meistaramót og bikarkeppnir og RIG 2012 sem viðburði sem sambandið vill tengja við 100 ára afmæli ÍSÍ 
2012. Framkvæmdastjóra falið að svara síðara bréfinu. 

 
4. Þing, fundir o.fl.  

4.1. Formannafundur ÍSÍ, 11. nóv. sl. Benóný Jónsson sótti fundinn fyrir hönd FRÍ og gerði grein fyrir efni hans 
og umræðum og lagði fram skýrslur sem kynntar voru á fundinum. 

4.2. Fundur ÍSÍ með framkvæmdastjórum sambandsaðila, 17. nóv. sl. Framkvæmdastjóri FRÍ sótti fundinn. 
4.3. Fundur með mennta- og menningarmálaráðherra með formönnum sérsambanda og forystu ÍSÍ, 8. des. nk. 

Ákveðið að varaformaður eða annar stjórnarmaður myndi sækja fundinn f.h. sambandins. 
 
5. FRÍ þing, 16. og 17. mars 2012 á Selfossi. 

5.1. Skipun uppstillingarnefndar. Frestað til næsta fundar að skipa nefnd, en formanni falið að auglýsa eftir 
framboðum meðal sambandsaðila. Ákveðið að efna til fundar með stjórn og uppstillingarnefnd síðasta þings. 

5.2. Málefnaundirbúningur – tillögur frá mótafundi 20 nóv. sl.  
5.3. Fjárhagsáætlun fyrir 2012 og 2013. Gjaldkeri og framkvæmdastjóra falið að koma með fyrstu drög fyrir 

næsta fund stjórnar. 
5.4. Endurskoðun laga og reglugerða. Samþykkt að óska eftir tillögum frá öllum nefndarformönnum um tillögur 

aths. og breytingar á lögum og reglum FRÍ, er varða þeirra nefndir og önnur atriði sem þeir telja rétt að verði 
skoðað betur.  

5.5. Heiðranir. Vísað til orðunefndar. 
 
Þórey Edda Elísdóttir mætti á fund vegna liðar 6. og 7. Formaður bauð hana velkoma á fundinn. 
 
6. Íþrótta- og afreksnefnd. 

6.1. Tillaga um frjálsíþróttakonu og frjálsíþróttakarl ársins 2012 – Afhending viðurkenningar fyrir íþróttamann 
ársins 2011, 5. janúar nk. Þórey Edda gerði grein fyrir tillögu ÍÞA um frjálsíþróttakarl og –konu ársins 2011. 
Þau eru: Kári Steinn Karlsson og Ásdís Hjálmsdóttir. 

6.2. Kynning á Ólympíuhópi FRÍ. Þórey Edda kynnti tillögu ÍÞA um Ólympíuhóp FRÍ: Ásdís Hjálmsdóttir, Bergur 
Ingi Pétursson, Einar Daði Lárusson, Helga Margrét Þorsteinsdóttir, Kári Steinn Karlsson, Kristinn Torfason, 
Óðinn Björn Þorsteinsson, Þorsteinn Ingvarsson. Samþykkt. 

6.3. Umsóknir til afrekssjóðs og vegna ungra og framúrskarandi efnilegra íþróttamanna. Þórey Edda gerði grein 
fyrir tillögum ÍÞA um umsóknir í afrekssjóð og sjóð framúrskarandi ungra og efnilegra íþróttamanna. 
Samþykkt. 

 
7. Fjármál og fjáröflun. Þórey og Jónas fóru yfir fyrirætlanir um heimsóknir í fyrirtæki vegna fjáröflunar fyrir 2012. 

Umræður. 
 
8. Önnur mál.Benóný vakti athygli á því að UMFÍ hefði leigt tíma í Laugardalshöllinni til æfinga fyrir frjálsíþróttafólk 

utan að landi. 
 
9. Næsti fundur ákveðinn síðar. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:05. 
 
 

Jónas Egilsson. 

 


