
Fundargerð 
 

27. fundur stjórnar Frjálsíþróttasambands Íslands, á starfstímabilinu 2002-2004, var haldinn í 
Íþróttamiðstöð Íslands, fimmtudaginn 4.september 2003, kl. 20:00. 
 
Fundinn sátu:  Jónas Egilsson, formaður, Sigurður Pétur Sigmundsson, Þórarinn Sveinsson, 
Birgir Guðjónsson, Guðmundur Karlsson landsliðsþjálfari, Fríða Rún Þórðardóttir 
unglingalandsliðsþjálfari og Egill Eiðsson framkvæmdastjóri. 

 
1. Fundargerðir 25. og 26. fundar stjórnar lagðar fram.  Samþykktar. 
 
2. Skýrslur. 

a) Skýrsla Þorsteins Þorsteinssonar og Birgis Guðjónssonar frá NM unglinga í 
fjölþrautum lögð fram. 

b) Skýrsla Þorsteins Þorsteinssonar frá MÍ aðalhluta lögð fram. 
c) Skýrsla Þorsteins Þorsteinssonar frá MÍ 12-14 ára lögð fram. 
d) Skýsla landsliðsþjálfara frá HM í París lögð fram.  Guðmundur gerði grein fyrir 

árangri íslensku keppendanna á mótinu. 
e) Skýrsla landsliðsþjálfara 2003.  Guðmundur Karlsson fór yfir nokkra þætti í 

skýrslu sinni sem sent var stjórnarmönnum í tölvupósti fyrir fundinn. 
f) Skýrsla unglingalandliðsþjálfara 2003.  Fríða Rún fór fór yfir nokkra þætti úr 

skýrslu sinn, en hún hafði einnig verið send stjórnarmönnum í tölvupósti fyrir 
fundinn. 

 
3. Ráðstefnur/fundir/þing. 

a) Norðurlandafundur framkvæmdastjóra Norðulanda í Stokkhólmi 10.-11.október 
nk.   Samþykkt að Egill Eiðsson framkvæmdastkjóri sæki fundinn. 

b) Mótaþing Evrópusambandsins á Krít 23-26.október nk. 
Samþykkt að framkvæmdastjóri sæki þingið, skoða betur með að senda annan 
fulltrúa á þingið, en formaður kemst ekki á þingið að þessu sinni. 

c) 54. Frjálsíþróttaþing 2004.  Framkvæmdastjóri kanni hentuga dagsetningu fyrir 
þingið í mars eða apríl á næsta ári. 

 
4. Uppskeruhátíð. 

Rætt um að halda uppskeruhátið FRÍ.  Samþykkt að Fríða Rún kanni kanni hentuga 
dagsetningu fyrir hátíðina í samráði við framkvæmdastjóra og Sigurð Pétur. 
 

5. Umsóknir um styrki. 
a) Afrekssjóður ÍSÍ. 

Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 27.ágúst sl., þar auglýst er eftir umsóknum í 
Afrekssjóð ÍSÍ fyrir seinni hluta ársins 2003.   

b) Lagt fram bréf frá FRÍ, dagsett 3.sept. sl., þar sem sótt er um viðbótarstyrk úr 
Afrekssjóði ÍSÍ fyrir Jón Arnar Magnússon, Magnús Aron Hallgrímsson og Völu 
Flosadóttur. 

c) Ungir og efnilegir íþróttamenn. 
Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 28.ágúst sl., þar sem auglýst er eftir umsóknum í 
styrktarsjóð framúrskarandi ungra og efnilegra íþróttamanna vegna seinni hluta 
ársins 2003.  Fríða Rún lagði fram tillögu með umsögnum og rökstuðningi fyrir 



umsókn fyrir 17 frjálsíþróttaunglinga í sjóðinn.  Samþykkt að sækja um fyrir 
þessa unglinga að höfðu samráði við ÍÞA. 

 
6. Mótamál. 

a) Drög að mótaská 2004.  Lögð fram drög að mótaskrá FRÍ fyrir árið 2004. 
b) Evrópubikarkeppnin 2004. 

Aðstöðumál.  Birgir Guðjónsson fór yfir helstu atriði sem bæta verður úr á 
Laugardalsvelli fyrir keppnina á næsta ári.  Helstu atriði sem hann nefndi eru: 
• Kastbúr fyrir sleggjukast/kringlukast sem er ófullnægjandi og slysahætta. 
• Þjófstartsbúnaður ekki til. 
• Töflur fyrir kast og stökkgreinar eru gamlar og úreltar. 
• Klukka fyrir tíma í stökkgreinum eru ekki til. 
• Klukka sem sýnir tíma við endamark er ekki til. 
• Hindunarbúkkar fyrir 3000m hindrunarhlaup kvenna er ekki til. 
• Vindpokar til að sýna vindátt og vindstyrk fyrir keppendur í stökkgreinum er 

ekki til. 
c) Formaður lagði til að framkvæmdstjóri kalli nefndina saman við fyrsta tækifæri 

til að fara yfir stöðu mála og ákveða næstu skref í skipulagningu mótsins sem 
fram fer á Laugardalsvelli 19.-20.júní á næsta ári. 

 
7. Innsend erindi. 

7.1  Lagt fram bréf frá framkvæmdastjóra Landsmóts UMFÍ, þar sem fram kemur að 
Landsmót UMFÍ fari fram daganna 8.-11.júlí á næsta ári á Sauðárkróki. 

7.2  Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dasett 13.ágúst sl. um undirbúningshóp fyrir 
Ólympíuleikanna á næsta ári og óskað eftir tilnefningum tveggja manna frá FRÍ.  
Samþykkt að landsliðsþjálfari og framkvæmdastjóri verði fulltrúar FRÍ. 

7.3  Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett  20.ágúst sl..  Tilkynning um fund ÍSÍ með 
starfsmönnum sérsambanda þann 19.september nk. 

7.4  Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 20.ágúst sl., um stjórnunarnámskeið fyrir 
starfsmenn og stjórnarmenn sérsambanda og héraðssambanda 4.-6.sept. 

7.5  Lagt fram tölfupóstbréf frá formanni frjálsíþróttadeildar FH, dagsett 12.ágúst 
 sl. þar sem hann óskar eftir túlkun stjórnar FRÍ á grein úr reglugerð FRÍ. 
 Ekki ljóst á hverju óskað er eftir túlkun stjórnar á og þarf að skýra nánar. 

 
8. Önnur mál. 

8.1 Lagt fram bréf frá Fríðu Rún Þórðadóttur unglingalandsliðsþjálfara þar sem 
kynnt er hugmynd að átaksverkefni í fjölþrautum.  Rætt og samþykkt að 
vinnuhópur undir forystu Þórarins Sveinssonar fjalli frekar um málið. 

8.2 Formaður ræddi um málefni afreksmanna FRÍ á styrkjum hjá Afrekssjóði ÍSÍ og 
gjaldtöku FRÍ af styrkjunum.  Hann ræddi um að í ljósi bættrar afkomu FRÍ væri 
rétt að endurskoða gjaldtöku sambandsins af hluta af styrkjunum. 
Rætt og tóku aðrir stjórnamenn undir þetta og ákveðið að skoða málið frekar 
fyrir næsta fund stjórnar FRÍ. 
 
Fundi slitið kl. 21:55 
Fundargerð ritaði Egill Eiðsson. 


