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Fundargerð 23. stjórnarfundar 
starfstímabilið 2010-2012 

 
 
Fundurinn var haldinn þriðjudaginn 17. janúar 2012, í Íþróttamiðstöðinni Laugardal og hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Stefán Halldórsson, Hannes Strange, Felix Sigurðsson. Forföll 
tilkynnt: Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, Benóný Jónsson, Sigurður Ingvarsson. Einnig sátu fundinn Gunnlaugur Júlíusson 
framkvæmdastjórn ÍSÍ, Jónas Egilsson framkvæmdastjóri fundinn sem ritaði fundargerð. 
 
Formaður setti fund og stjórnaði. 
 
1. Lagt fram: 

1.1. Fundargerð 22. fundar stjórnar, samþykkt. 
1.2. Fundargerð ofurhlauparáðs, 11. jan. sl., lögð fram. 
1.3. Reglur fyrir ofurhlaup á 400 m braut. Vísað til laganefndar til skoðunar. Tillögurnar verða lagðar fyrir næsta 

Frjálsíþróttaþing til staðfestingar. 
1.4. Reglur fyrir val á ofurhlaupara ársins. Samþykkt. 
1.5. Félagaskipti lögð fram til staðfestingar, sjá viðauka. 
1.6. Afreksstyrkir ÍSÍ 2012, lagt fram til kynningar. 

 
2. Þing, fundir o.fl.  

2.1. Fundur með mennta- og menningarmálaráðherra með formönnum sérsambanda og forystu ÍSÍ, 9. jan sl. 
Hannes fór yfir helstu umræðuefni fundarins og sagði nokkuð góðan einhug innan hreyfingarinnar um 
helstu baráttu mál hennar. 

2.2. Fundur um mannvirkjamál 10. febr. nk. Drög að dagskrá lögð fram. Hansjörg Wirz formaður EAA kemur til 
fundarins. Einnig kemur fulltrúi frá Finnlandi sem ræði þeirra sjónarmið og reynslu. 

2.3. Fundur með skokkhópum o.fl. Lögð fram tillaga að samstarfi við skokkhópa um samstarf vegna götulhlaupa 
o.fl. Samþykkt að fela formanni og framkvæmdastjóra að boða til fundar með aðilum innan hreyfingarinnar 
og síðar fundar með skokkhópum. 

 
3. FRÍ þing, 16. og 17. mars 2012 á Selfossi. 

3.1. Boðun þingsins. Fyrsta tilkynning var send út þann 29. september sl., en formleg boðun þess var með 
tölvubréfi til allra sambandsaðila þann 8. desember sl. Þingið verður í Fjölbrautarskóla Suðurlands á 
Selfossi í samstarfi við Sveitarfélagið Árborg, HSK og Umf. Selfoss. 

3.2. Fjöldi iðkenda og þingfulltrúa. Samtals munu 110 fulltrúa eiga rétt til setu á þingingu, m.v. 5.346 iðkendur 
frá 22 sambandsaðilum. 

3.3. Skipun uppstillingarnefndar. Frestað til næsta fundar. 
3.4. Málefnaundirbúningur. Formaður ætlar að semja tillögur í samræmi við umræður fundarins og fundar með 

sambandsaðilum frá því haust. 
3.5. Fjárhagsáætlun fyrir 2012 og 2013. Frestað til næsta fundar. 
3.6. Endurskoðun laga og reglugerða. Laganefnd hefur fengið bréf frá ÍSÍ vegna lagabreytinga til skoðunar og 

ætlar einnig að skoða og samræma reglugerðir FRÍ eftir því sem ástæða þykir til. 
3.7. Heiðranir. Framkvæmdastjóra falið að kalla Orðunefnd saman til fundar. 
3.8. Viðurkenningar: 1) frjálsíþróttamaður, 2) -karl, 3) -kona árins, 4) besta spretthl. afrek, 5) besti unglingur 20 

ára og y., 6) mestu framfarir, 7) óvæntasta afrekið. Vísað til Íþrótta- og afreksnefndar og unglinganefndar til 
umsagnar. 

  



Frjálsíþróttasamband Íslands 

 
4. Fjármál og fjáröflun. 

4.1. Viðræðufundir með mögulegum samstarfsaðilum 2012. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir viðræðum við 
nokkra af helstu samstarfsaðilum FRÍ. Þessi mál eru í áframahaldandi vinnslu hjá framkvæmdastjóra og 
verkefnisstjóra FRÍ. 

 
5. Úthlutun styrkja vegna þjálfaranámskeiða. 
 
6. Önnur mál. RIG leikar. Mótið er á vegum félaganna í Reykjavík, þ.e. starfsmannahald og framkvæmd, en 

undirbúningi er sinnt af FRÍ í verktöku.  
 
7. Næsti fundur. Óformlegur fundur stjórnar ákveðinn nk. laugardag, en næsti fundur verður boðaður með dagskrá í 

byrjun febrúar til að ræða undirbúning Frjálsíþróttaþings og fjárhagsáætlun. 
 

8. Næsti fundur ákveðinn síðar. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50. 
 
 

Jónas Egilsson. 
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Viðauki með fundargerð 
 
 

Innsend félagaskitpi 

Eftirtalin félagaskipti hafa borist Frjálsíþróttasambandinu (17. jan. 2012) 

 

 

Nafn Skipt úr félagi (samb.) Í fél. (samb.) Lögleg (-ur) 

1. Bjarni Malmquist Jónsson Umf. Fjölni (ÍBR)  FH (ÍBH) 1. jan. 2012 

2. Egill Níelsson Umf. Tálknafirði (HSV)  FH (ÍBH) 1. jan. 2012 

3. Stefanía Hákonardóttir Umf. Fjölni (ÍBR)  FH (ÍBH)  1. jan. 2012 

4. Sveinbjörg Zophoníasdóttir  Umf. Sindra (USÚ)  FH (ÍBH)  1. jan. 2012 

5. Tómas Zoega Breiðabliki (UMSK)  ÍR (ÍBR)  1. jan. 2012 

6. Sveinn Elías Elíasson  Umf. Fjölni (ÍBR)  FH (ÍBH)  11. jan. 2012 

7. Þórir Magnússon ÍR (ÍBR)  Ármann (ÍBR) 11. jan. 2012 

8. Sigurður Lúðvík Stefánsson  Umf. Fjölni (ÍBR)  ÍR (ÍBR)  12. jan. 2012 

9. Arnar Pétursson Breiðablik (UMSK)  ÍR (ÍBR) 15. janúar  2012 

10. Uchechukwu Michael Eze USK (ÍA)  Umf. Skallagrím (UMSB)  15. jan. 2012 

11. Hafdís Sigurðardóttir  Umf. Bjarma (HSÞ)  UFA (ÍBA),  18. jan. 2012 

12. Einar Aron Fjalarsson UFA (ÍBA)  Umf. Aftureldingu, (UMSK)    20. janúar 2012 

13. Einar Ásgeir Ásgeirsson Umf. Sindra (USÚ)  UFA (ÍBA)   23. janúar 2012 

 

FRÍ hefur borist eyðublöðum félagaskipti, undirrituð af umsækjanda, með staðfestingu félags sem skipt er úr og félagaskiptagjald 

kr. 1.000 hefur verið greitt í ofangreindum tilfellum. 

 


