
FUNDARGERÐ 

Fundur öldungaráðs FRÍ var haldinn í Miðstræti 8a, Reykjavík mánudagskvöldið 15. 
ágúst 2016 kl. 20:00. 

Mætt: Þorsteinn Magnússon, Berglind Gunnarsdóttir, Hafsteinn Óskarsson og Jón Bjarni Bragason. 
Fjarverandi: Óskar Hlynsson og Friðrik Þór Óskarsson. ÞM ritaði fundargerð. 

1. Almennt um starfið – hlutverk öldungaráðs o.fl. 

Eftirfarandi setningu var bætt inn í lög FRÍ á frjálsíþróttaþingi sl. vor, varðandi hlutverk öldungaráðs: 
„Nefndin vinnur að eflingu fullorðinsfrjálsra á landsvísu.“  

Rætt var um leiðir til að auka þátttöku í frjálsum íþróttum hjá þeim aldurshópum sem heyra undir 
verksvið öldungaráðs, til framtíðar litið. Ýmislegt rætt í því sambandi, t.d. hvernig ná megi til fólks 
sem hefur mismunandi markmið með sinni íþróttaiðkun. Einnig rætt um kynningu á frjálsum íþróttum 
í viðkomandi aldursflokkum á þeim forsendum að gaman sé að taka þátt, óháð því hvort markið sé 
sett á afreksmennsku eða ekki.  Samþykkt að halda áfram opinni umræðu um hvernig ná megi 
markmiðum um eflingu fullorðinsfrjálsra á landsvísu.   

2. Kynningarmál. 

Samþykkt að stofna Facebook-síðu til að koma á framfæri upplýsingum um starfið. Hafsteinn og 
Þorsteinn munu vinna að því í sameiningu. 

Einnig rætt um öldungahlutann á heimasíðu FRÍ og póstlistann sem notaður er til að veita upplýsingar 
um starfið. 

3. Kaffisamsæti og verðlaunaafhending fyrir Vormót öldunga. 

Eftir er að veita verðlaun fyrir Vormót öldunga sem fram fór þann 29. maí sl.  Samþykkt að stefna því 
að hafa kaffisamsæti seint í ágúst þar sem verðlaunin verði veitt. Öldungum verði boðið þangað og 
tækifærið jafnframt nýtt til að vekja athygli á öðrum viðburðum sem eru framundan. Helst er horft til 
25., 29. eða 30. ágúst í þessu sambandi. 

Berglind tekur að sér að athuga með sal og veitingar. Jón Bjarni tekur að sér að merkja 
verðlaunapeningana. 

4. MÍ öldunga utanhúss á Selfossi 3.–4. september 2016. 

MÍ öldunga utanhúss verður haldið á Selfossi dagana 3. og 4. september nk. og verður í umsjón 
HSK/Selfoss.  Þorsteinn hefur verið í sambandi við Guðmundu hjá frjálsíþróttaráði HSK varðandi 
útgáfu boðsbréfa en þau eru í vinnslu þar. Reiknað með að boðsbréfin verði tilbúin mjög fljótlega og 
þá send út, m.a. á póstlista öldunga.  

Gert er ráð fyrir að þeir meðlimir öldungaráðs sem hafa tök á og ekki keppa sjálfir aðstoði við 
framkvæmdina. 

Þorsteinn ætlar að gera ráðstafanir varðandi kaup á verðlaunapeningum.  

 



5. Aljþjóðlegt samstarf og alþjóðleg mót. 

HM öldunga utanhúss fer fram í Perth í Ástralíu dagana 26. október til 6. nóvember nk. 
Skráningarfrestur rennur út 25. ágúst. Ekki er vitað um Íslendinga sem hyggjast keppa.  

Norðurlandamótið innanhúss fer fram í Svíþjóð í vetur og HM innanhúss í Suður-Kóreu 19.–25. mars 
2017.  

Þá fer Evrópumeistaramótið utanhúss fram í Árósum dagana 27. júlí til 6. ágúst 2017. Vitað er um 
nokkra Íslendinga sem eru áhugasamir um að taka þátt á því móti. Ákveðið að byrja mjög fljótlega að 
auglýsa það mót, t.d. á póstlistanum, Facebook-síðunni og í kaffisamsætinu. 

Gert er ráð fyrir að Norðurlandamótið innanhúss fari fram á Íslandi árið 2019 og utanhúss árið 2020. 
Þetta er þó háð fyrirvörum.  

Ekki fleira rætt. Fundi slitið kl. 21:30. 

 


