
Frjálsíþróttasamband Íslands 

 

Fundargerð 24. stjórnarfundar 
starfstímabilið 2010-2012 

 
Fundurinn var haldinn fimmtudaginn 2. febrúar 2012, í Íþróttamiðstöðinni Laugardal og hófst kl. 17:00. 
 
Mættir voru eftirtaldir stjórnar- og varastjórnarmenn: Stefán Halldórsson, Benóný Jónsson, Hannes Strange, Sigurður 
Ingvarsson (kl. 18). Forföll tilkynnt: Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, Felix Sigurðsson. 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 23. fundar stjórnar, samþykkt. 
1.2. Eftirfarandi félagaskipti hafa verið tilkynnt: Jónas Rafn Sigurjónsson úr Umf. Tindastól/UMSS í 

Breiðablik/UMSK, lögl. 27. jan. 2012, Bjarni Örn Kristinsson úr Umf. Fjölni/ÍBR í  ÍR/ÍBR lögl. 29. jan. 2012, 
Baldvin Ari Eiríksson úr Umf. Skeiðmanna/HSK í Umf. Selfoss/HSK lögl. 4. febr. 2012. 

 
2. Þing, fundir o.fl. 

2.1. Lög fram dagskrá mannvirkjaþings FRÍ 10. febr. nk. 
2.2. Ráðstefna um fjölmiðlum, lagt fram. 
2.3. Fundur um mótaraðir. Greint var fundi með sambandsaðilum vegna mótaraða. Fundarmenn voru 

áhugasamir og ákveðið að halda þessari vinnu áfram. 
 
3. Frjálsíþróttaþing, 16. og 17. mars nk. 

3.1. Rætt um framboðsmál og ákveðið að senda sambandsaðilum bréf og óska eftir tilnefningum. Einnig 
ákveðið að efna til fundar með uppstillingarnefnd síðasta þings til að fara yfir stöðuna. 

3.2. Tillögur stjórnar. Formaður greindi frá hugmyndum að tillögum. Honum falin áframhaldandi vinna við þetta 
verkefni. 

3.3. Fjárhagsáætlun  fyrir 2012 og 2013. Gjaldkeri greindi frá fyrstu tillögum. Honum ásamt framkvæmdastjóra 
falin að leggja fram drög á næsta fundi. 

 
4. Fjármál og fjáröflun 

4.1. Framkvæmdastjóri greindi frá viðræðum við nokkra samstarfsaðila FRÍ og lagði fram yfirlit um 
samstarfsverkefni. 

4.2. Drög að skýrslu verkefnisstjóra vegna RIG 2012 lögð fram. Rekstur mótsins í jafnvægi og áframhaldandi 
framför í framkvæmd og undirbúningi mótsinss. 

 
5. Önnur mál. 

5.1. Framkvæmdastjóri kynnti hugmynd að nýju útliti leikskrár fyrir meistaramótin í vetur og samstarfi við 
fyrirtæki um kostnað vegna útgáfu, sem verður á hendi FRÍ í vetur. 

5.2. Framkvæmdastjóri greindi frá boði Frjálsíþróttasambands Þýskalands um starf við FRÍ í þjálfara- og 
fræðslumálum. Honum og Þóreyju falið að móta hugmyndir hreyfingarinnar um þetta samstarf. 

5.3. Formaður greindi frá framvindu við gerð nýs mótaforrits, en vinna hófst um mánðarmótin. 
 
6. Næsti fundur ákveðinn síðar. 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:55. 

Jónas Egilsson 


