
Fundargerð 
 
 

24. fundur stjórnar Frjálsíþróttasambands Íslands, á starfstímabilinu 2002-2004, var haldinn í 
Íþróttamiðstöð Íslands, fimmtudaginn 26.júní 2003, kl. 19:30. 
 
Fundinn sátu:  Jónas Egilsson, formaður, Hreinn Jónasson, Sigurður Pétur Sigmundsson, 
Guðmundur Karlsson landliðsþjálfari, Fríða Rún Þórðardóttir unglingalandsliðsþjálfari og Egill 
Eiðsson framkvæmdastjóri. 
 
1. Fundargerðir 

1.1  Fundargerð 23. fundar stjórnar lögð fram.  Samþykkt. 
1.2  Starfsmannafundagerð frá 12.06 lögð fram. 

 
2. Fjármál og samstarfssamningar. 

2.1 Rekstrartölur frá 1.jan. til 31.maí 2003 lagðar fram. 
2.2 Kostunarsamningar vegna Gullmóta.  Fram kom að kostun vegna útsendinga sjónvarpsins 

Frá Gullmótum IAAF, MÍ aðalhluta og Bikarkeppni FRÍ er lokið. 
2.3 Samningur við Toyota lagður fram. 
2.4 Fjármál afreksíþróttamanna. 

Formaður ræddi um fjárhagsstöðu afreksíþróttmanna.  FRÍ sendi öllum 
afreksíþróttamönnum FRÍ sem njóta styrkja frá Afrekssjóði ÍSÍ bréf þar sem óskað var 
eftir upplýsingum um fjárhagsstöðu þeirra og fjárþörf.  Tillaga um að framkvæmdastjóri, 
ásamt Hreini Jónassyni og Þórarni Sveinssyni fari yfir fjárhagsmál afreksíþróttamann sem  
skiluðu gögnum til FRÍ, meti fjárþörf þeirra og skili stjórn skýrslu um málið.  Samþykkt. 

 
3. Landsliðsmál. 

3.5 Smáþjóðaleikarnir. 
a)   Skýrsla landsliðsþjálfara vegna þátttöku á Smáþjóðarleikunum lögð fram. 
b) Meðferð kæru Íslands á framkvæmd 4x100 m boðhlaupi kvenna. 

Formaður sagði frá því að Ísland hefði kært úrslit 4x100m boðhlaups kvenna þar sem 
þjófstartsbúnaður gaf frá sér hljóðmerki sem varð til þess að íslenski hlauparinn 
stoppaði á fyrsta spretti.  Mótshaldarar höfnuðu kærunni, en óskað var eftir 
skriflegum útskurði yfirdómara um málið, en sá útskurður hefur ekki borist ennþá. 

3.6 Evrópubikarkeppni landsliða.  
Guðmundur Karlsson landliðsþjálfari lagði fram skýrslu vegna keppninnar um sl. helgi.  
Íslenska karlaliðið varð í 7.sæti og kvennaliðið í 6.sæti í keppninni og sagði Guðmundur 
úrslitin ásættanleg hjá kvennaliðinu, en slök hjá karlaliðinu, en þar beið íslenska liðið 
m.a. lægri hlut fyrir Luxemborg.  Formaður lagði fram tillögðu um að nefnd færi ofan í  
málefni landsliðssins, sem mótaði tilllögur um hvernig betur megi gera á þessu sviði. 
Nefndina skipi, auk landsliðsþjálfara og framkvæmdastjóra, þeir Þórarinn Sveinsson, 
Þráinn Hafsteinsson, auk tveggja manna úr Íþróttamannanefnd.  Samþykkt. 
 

3.7 Val á keppendum í mót á vegum FRÍ erlendis: 
3.1 Evrópubikarinn í fjölþrautum. 

Tillaga ÍÞA um að Vilborg Jóhannsdóttir UMSS og Jónas Hlynur Hallgrímsson FH 
verði valin til þátttöku í keppninni og Gísli Sigurðsson verði fararstjóri.  Samþykkt. 

3.2 Heimsmeistaramót unglinga fyrir 17 ára og yngri. 
Tillaga ÍÞA um að eftirfarandi unglingar verði valdir til þátttöku á mótinu: 



Hildur Kristín Stefánsdóttir ÍR, Magnús Valgeir Gíslason Breiðabliki, Sigurbjörg 
Ólafsdóttir Breiðabliki og Óli Tómas Freysson FH.  Jón Sævar Þórðarson verði 
fararstjóri og þjálfari í ferðinni.  Samþykkt. 

 
3.3 Ólympíudagar Evrópuæskunnar fyrir 16-17 ára í París. 

Tillaga ÍÞA um að eftirfarandi átta unglingar verði valdir til þátttöku á mótinu: 
Arnar Már Þórisson FH, Kári Steinn Karlsson UMSS, Magnús Valgeir Gíslason 
Breiðabliki og Stefán Guðmundsson Breiðabliki. 
Arndís María Einarsdóttir UMSS, Fanney Tryggvadóttir ÍR, Greta Mjöll 
Samúelsdóttir og Sigurbjörg Ólafsdóttir.  Flokkstjórar og þjálfarar eru Þórdís 
Gísladóttir og Sverrir Guðmundsson.  Samþykkt. 

 
4. Mótamál. 

4.1 MÍ fyrri hluti 14.-15. júní 
a) Lagt fram bréf frá frjálsíþróttadeild FH vegna mótsins, dagsett 14.júní sl. 
b) Lögð fram kæra frá frjálsíþróttadeild FH til dómstóls ÍSÍ vegna þátttöku  

tveggja drengja frá frjálsíþróttadeild FH, sem ekki fengu að keppa í karlaflokki á 
mótinu skv. ákvörðun mótshaldara og yfirdómara á mótinu eins og FH óskaði 
eftir.  Samþykkt að óska eftir greinargerð frá mótshaldara, frjálsíþróttaráði HSK 
og yfirdómara, Þorsteini Þorsteinssyni vegna málsins. 

4.2 Evrópubikarkeppnin 2004. 
a) Sigurður Pétur lagði fram minnisblað um framkvæmd Evrópubikarkeppninnar í 

Árósum um sl. helgi. 
b) Formaður lagði fram tillögu að undirbúningsnefnd fyrir mótið sem í ættu sæti: 

Hreinn Jónasson, Sigurður Pétur Sigmundsson, Þorsteinn Þorsteinsson, Egill 
Eiðsson, ásamt tveimur fulltrúum frá FÍRR.  Samþykkt. 

 
4.3 NM unglinga  í fjölþrautum í Reykjavík, 2. og 3. ágúst nk. 

Fríða Rún Þórðardóttir fór yfir undirbúning vegna mótsins á Íslandi 2.-3.ágúst nk. 
 

4.4 MÍ í 10000m karla og 5000m kvenna, staðsetning og dagsetning. 
Sigurður Pétur leggi fram  tillögu að dagsetningu fyrir ofangreind mót fyrir næsta 
fund stjórnar. 

 
5. Ýmis og innsend mál. 

5.1 Mótaforrit fyrir frjálsíþróttamót. 
a) Lagt fram tölvupóstbréf frá Arnþóri Sigurðssyni, dagsett 26.maí sl. um nýtt 

mótaforrit fyrir frjálsíþróttir. 
b) Lagt fram verðtilboð frá Arnþóri Sigurðssyni til FRÍ vegna kaups á ofangreindu 

mótaforriti.  Samþykkt að Hreinn og framkvæmdastjóri gangi frá samningi við 
Arnþór um kaup á forritinu á þessum forsendum. 

5.2 Lagt fram bréf frá Reykjavíkurborg vegna Evrópubikarkeppni 2004, dagsett 3.júní sl. 
5.3 Lagt fram bréf frá Ásdísi Hjálmsdóttur vegna EM U20, dagsett 11.maí sl. 

Ásdís fer fram á það við FRÍ að taka persónulegan þjálfara sinn með til keppni á EM 
U20 ára.  Samþykkt að hún geti tekið persónulegan þjálfara sinn með á mótið, en á 
eigin kostnað.  Verði hún eini keppandinn sem verði valinn til þátttöku á mótinu 
verður skoðað að skipta um þjálfara í ferðinni með tilliti til þess. 

5.4 Skóflustunga vegna Frjálsíþrótta- og sýningarhallar 15. júlí nk. 
Fríða Rún kalli saman íþróttafólk til að vera viðstödd þessa athöfn þann 15.júlí. 

5.5 Fagteymi FRÍ fyrir afreksíþróttamenn. 



Þórarinn Sveinsson geri tillögu að fagteymi FRÍ fyrir afreksíþróttamenn 
sambandsins. 

5.6 Félagaskipti. 
Íris Ósk Egilsdóttir (290188-2969) úr UMSE í FH, dagsett 19.júní sl. 
Félagaskiptagjald greitt.  Fær keppnisleyfi með FH þann 3.júlí nk. 

5.7 Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 23.júní sl. um námskeið á vegum ÍSÍ. 
 
 

Fundi slitið kl. 21:40 
Fundargerð ritaði Egill Eiðsson. 

 
 
 
 


