
Fundargerð 
 

28. fundur stjórnar Frjálsíþróttasambands Íslands, á starfstímabilinu 2002-2004, var 
haldinn í Íþróttamiðstöð Íslands, fimmtudaginn 6.október 2003, kl. 20:00. 
 
Fundinn sátu:  Jónas Egilsson, formaður, Hreinn Jónasson, Sigurður Pétur Sigmundsson, 
Birgir Guðjónsson, Guðmundur Karlsson landsliðsþjálfari, Sveinn Margeirsson úr 
Íþróttamannanefnd og Egill Eiðsson framkvæmdastjóri. 
 

1. Fundargerðir lagðar fram. 
a) Fundargerð 27. fundar stjórnar frá 4.sept. sl.  Samþykkt. 
b) Fundargerð frá Evrópubikarnefnd frá 24.sept. sl.  Lögð fram. 
c) Fundargerð frá Íþróttamannanefnd frá 18. sept. sl.  Lögð fram. 
 

2. Fjármál. 
a) Lagt fram rekstraryfirlit fyrir fyrstu 8 mánuði ársins. 

 
3. Mótamál. 

a) Evrópubikarkeppni 2004. 
Formaður lagði til að Sigurður Pétur Sigmundsson yrði formaður nefndar 
vegna Evrópubikarkeppninnar á næsta ári.  Samþykkt.   
Einn fundur hefur þegar verið haldinn í nefndinni.  Fyrirhugaður er fundur 
með ÍTR þann 13.okt. nk. til að ræða aðstöðumál og tækjamál á Laugar- 
dalsvelli fyrir mótið og aðkomu ÍTR að öðrum þáttum í sambandi við 
mótshaldið. 

b) Mótaþing FRÍ.  Samþykkt að Mótaþing FRÍ fari fram laugardaginn 22. 
nóvember nk. 

c) Lagt fram bréf frá frjálsíþróttaráði UMSS vegna Víðavangshlaups Íslands. 
Samþykkt, að höfðu samráði við mótshaldara, að seinka keppni í 8 km 
hlaupi karla til kl. 17:00 að ósk ráðsins, svofremi að aðrir sambandsaðilar 
hafi ekki athugasemdir við það. 

d) Lagt fram boðsbréf vegna NM í víðavangshlaupum 8. nóvember nk. 
Ekki talinn grundvöllur fyrir þátttöku íslenskra keppenda að þessu sinni. 
 

4. Frjálsíþróttaþing 2004. 
Rætt um hentuga dagsetnigu fyrir Frjálsíþróttaþing á næsta ári og ákveðið 
að stefnt skuli að því að halda þingið 19.-20. mars 2004.  Staðsetning 
þingsins ekki ákveðin ennþá. 
 

5. Landsliðsmál. 
a) Rætt um áframhald á samstarfssamningi við Fríðu Rún Þórðardóttur í 

starfi unglingalandsliðsþjálfara FRÍ.  Samþykkt að framkvæmdastjóri og 
Hreinn Jónasson fái umboð til að ganga frá tillögu að samningi við Fríðu 
Rún til eins árs. 



b) Val á afrekshópum FRÍ fyrir 2003/2004. 
Guðmundur Karlsson landsliðsþjálfari ræddi um val á afrekshópum FRÍ 
fyrir árið 2003/2004.  Hann ræddi m.a. um að hann hefði gert tillögu til 
ÍÞA um að fjölga í Ólympíuhópi FRÍ um fjóra einstaklinga og að hópurinn 
yrði því níu manns í stað fimm og að sú tillaga yrði send til ÍSÍ til 
samþykktar. 

c) Verkefni afreksfólks í vetur og á næsta ári.  Formaður óskaði eftir því að 
landsliðsþjálfari legði fram drög að verkefnaáætlun fyrir afrekshópa FRÍ 
fyrir árið 2004 fyrir næsta fund stjórnar.  

d) Æfingabúðir úrvalshóps unglinga/landsliðshóps 24.-26.okt. nk. 
Fram kom að verið væri að skipuleggja sameiginlegar æfingabúðir fyrir 
úrvalshóp unglinga og landsliðshóps FRÍ helgina 24.-26.okt. nk. 
 

6. Uppskeruhátíð FRÍ 25.okt. nk. 
a) Rætt um Uppskeruhátíð FRÍ þann 25. okt. nk.  Samþykkt að Guðmundur 

Karlsson, Sigurður Pétur og framkvæmdstjóri leggi tillögu fyrir stjórn um 
frjálsíþróttamann ársins 2003. 

 
7.  Lagt fram. 

a) Lagðar fram teikningar af frjálsíþróttasvæðinu í frjálsíþrótta- og 
sýningarhöllinni sem verið er að byggja  í Laugardal. 
Formaður sagði að formaður byggingarnefndar hússins hefði tilkynnt um 
að útlit væri fyrir að seinkun verði á verklokum um 3 mánuði og nú sé 
stefnt að opnun hallarinnar á vormánuðum 2005, ekki í byrjun árs 2005.  
Formanni falið að grenslast nánar fyrir um orsakir væntanlegra tafa. 

b) Þjálfararáðstefna EACC á Möltu. 
Lagt fram boðsbréf á þjálfararáðstefnu hjá frjálsíþróttaþjálfarafélagi 
Evrópu á Möltu 7.-9. nóv. nk.  EAA greiðir þátttökugjöld og uppihald fyrir 
einn fulltrúa frá hverju landi. 
Samþykkt að landsliðsþjálfari FRÍ sæki ráðstefnuna. 

c) EAA Chief Executive Officers Seminar í Budapest. 
Lagt fram boðsbréf frá EAA á ráðstefnu á vegum sambandsins í Budapest 
14.-16. nóv. nk.  EAA greiðir allan kostnað fyrir einn fulltrúa frá hverju 
landi.  Formaður lagði til að framkvæmdastjóri FRÍ myndi sækja 
ráðstefnuna.  Samþykkt. 

d) Umsókn um styrk til Fjárlaganefndar Alþingis. 
Lögð fram umsókn til fjárlaganefndar Alþingis um styrk vegna starfs 
landsliðsþjálfara FRÍ fyrir árið 2004.  

 
8. Innsent. 

      a)   Lagt fram bréf frá ÍSÍ dagsett 4. sept sl., um niðurstöður úr lyfjaeftirliti. 
Í kjölfar Íslandsmets Breiðabliks í 1500m boðhlaupi var Magnús Valgeir 
Gíslason tekinn í lyfjapróf.  Engin lyf af bannlista fundust í sýninu. 

b) Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 15.sept. sl., um úthlutun úr Afrekssjóði ÍSÍ. 
Samþykkt að veita FRÍ viðbótarframlag vegna eftirfarandi íþróttamanna: 
Jón Arnar Magnússon – eingreiðsla að upphæð kr. 800.000. 



Vala Flosadóttir – eingreiðsla að upphæð kr. 800.000. 
Magnús Aron Hallgrímsson – eingreiðsla að upphæð kr. 400.000. 
Einnig ákvað Afrekssjóður að taka Einar Karl Hjartarson af styrkjum hjá 
Afrekssjóði ÍSÍ frá 1.okt. 2003.  Rætt og samþykkt að senda ÍSÍ bréf þar 
sem þessari ákvörðun Afrekssjóðs er mótmælt með rökstuðningi af hálfu 
FRÍ.  

c) Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 23.sept. sl., um umsóknir um styrki í 
Norræna menningarmálasjóðinn.  Umsóknir skulu berast fyrir 15.nóv. nk. 

d) Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 3.okt. sl., um styrkumsóknir í sjóði á vegum 
ÍSÍ vegna árins 2004.  Styrkumsóknir þurfa að berast fyrir 15. nóv. nk. 

e) Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 3.okt. sl., um styrk frá Ól. Samhjálpinni 
vegna ungra og efnilegra.  Samþykktur styrkur til Sigurbjargar Ólafsdóttur 
að upphæð USD 5.000. 

f) Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 3.okt. sl., um að formannafundur ÍSÍ verði 
haldinn 28. nóv. nk. 

g) Lagt fram bréf frá ÍSÍ, dagsett 3.okt. sl., um úthlutun úr styrktarsjóði ungra 
og framúrskarandi efnilegra íþróttamanna.  Samþykkt var að veita Hilmari 
Sigurjónssyni HSH, styrk að upphæð kr. 50.000.-    

h) Lagt fram bréf frá UFA, dagsett 23.sept. sl., þar sem UFA/UMSE óska 
eftir að Víðavangshlaup Íslands verði tekið úr umsjón félaganna á þessu 
hausti.  Rætt um þetta mál.  Samþykkt að senda bréf til UFA vegna þessa. 
Einnig kom fram að frjálsíþróttadeild ÍR hefur samþykkt að taka að sér 
mótshaldið í Reykjavík og jafnframt óskað eftir að mótið verði fært aftur 
um viku eða til 11.okt. til að hafa lengri tíma til undirbúnigs.  Samþykkt. 

i) Lagt fram tölvupóstbréf frá Reyni Loga Ólafssyni til formanns.  Formanni 
falið að svara bréfinu í samræmi við umræður fundarins. 

j) Lagt fram bréf frá Íþróttamannanefnd, dagsett 4.okt. sl. 
 

7. Önnur mál. 
 
Formaður tilkynnti að hann hefði óskað eftir því við Hrein Jónasson 
varaformann FRÍ,  að hann sinnti skyldum formanns fram til næstu 
áramóta, vegna fyrirséðra anna hjá honum á þessu tímabili.   

 
  Fundi slitið kl. 22:20 
  Fundargerð ritaði Egill Eiðsson. 


