Fundargerð
3. fundur stjórnar FRÍ tímabilið 2018-2020, haldinn í A-fundarsal ÍSÍ
þriðjudaginn 8. maí 2018.
Mætt: Freyr Ólafsson formaður, Guðlaug Baldvinsdóttir, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, Kári
Steinn Karlsson, Fjóla Signý Hannesdóttir, Gunnar Svavarsson og Guðmundur Karlsson
framkvæmdastjóri FRÍ.
Formaður setti fund klukkan 16:30 og bauð fundarmenn velkomna.
1. Fjallað um boðun fundar og rafrænt samþykkt mál bókuð
Boðun og dagskrá fundar, samþykkt. Fundargerð 2. fundar staðfest milli funda. Engin
mál staðfest eða afgreidd rafræn milli funda.
2. Reglugerð MÍ í götuhlaupum stjórnar og nefnda
Formaður fór yfir reglugerðarbreytinguna sem hafði verið send út með góðum fyrirvara
til stjórnarmanna. Umræður. Stjórnin samþykkt reglugerða án þeirra breytingar sem
lítur að félagsaðild aðildarfélaga FRÍ, en telur að kynningartími fyrir sumarið sé of
skammvinnur. Stefnt skuli að því að aðildarákvæðið taki gildi 2019 með sérstakri yfirferð
á haustmánuðum í stjórn í samræmi við „Hlaupaverkefnið“.
3. Vinnureglur stjórnar
Framhaldsumræða frá síðasta stjórnarfundi um vinnulag stjórnar m.a. vegna
reglugerðarbreytinga. Ritara falið að leggja fram drög að vinnureglum um umfjöllun og
afgreiðslu stjórnar er lítur að reglugerðarbreytingum í samræmið við samþykkt og
niðurstöðu Frjálsíþróttaþings.
4. Kvennahlaupið
Formaður gerði grein fyrir erindi frá ÍSÍ vegna Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ 2018, sem fram fer
laugardaginn 2. Júní nk. Formanni falið að ræða við ÍSÍ um erindi ÍSÍ og framgang
annarra sambærilegra verkefna.
5. Forsetaverkefnið
Gert grein fyrir glímunni við styrktar- og stuðningsaðila. Ákveðið að útfæra verkefnið
betur og var varaformanni og Aðalbjörgu falið að leggja fram drög að útfærslu sem gæti
náð yfir tímabilið júní 2018 – júní 2018 í anda lýðheilsuverkefnis með hugsanlegum
rósum líkt og almennings- eða keppnishlaupum. Lagt fram til stjórnarmanna rafrænt
fyrir næsta fund.
6. Þjóðarleikvangur í Laugardal
Skipun hóspins hefur dregist af hálfu ráðuneytisins. Framkvæmdastjóra falið að kanna
stöðu málsins og upplýsa fjölmiðla um að FRÍ muni taka þátt í starfshópunum af fullum
krafti.
7. Norræn mót á Íslandi
a. Rætt um NM í víðavangshlaupi 2018, 10.11.18, sem haldið verður á vegum FRÍ.
Magnea Dröfn Hlynsdóttir skipuð verkefnastjóri og formaður starfshóps vegna mótsins,
en einnig Burkni Helgason auk tveggja tilnefninga úr langhlaupanefnd. Þá mun Kári
Steinn Karlsson, vera tengiliður við stjórn FRÍ.

b. NM unglinga í fjölþraut 2019, sem haldið er í júnímánuði. Rætt. Málinu vísað til
framkvæmdastjóra til frekari skoðunar og kynningar á síðari stigum í stjórn.
8. Opið hús á haustdögum – Dagur frjálsra íþrótta
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir hugmyndum um sameiginleg opið hús, d
laugardaginn 1.9 hjá öllum aðildarfélögum í samstarfi við íþróttamannanefnd. Ákveðið
að varaformaður tæki hugmyndina til skoðunar og skilaði útfærslu á næsta
stjórnarfundi.
9. Afrekssjóður FRÍ
Tekin fyrir tillaga afreksstjóra FRÍ um úthlutun úr Afrekssjóði FRÍ, sem send hafði verið út
fyrir fundinn. Stjórn Afrekssjóðs FRÍ starfar eftir þeirri meginstefnu sem mótuð er í
Afreksstefnu FRÍ og er aðgengileg á heimasíðu sambandsins. Meginhlutverk Afrekssjóðs
FRÍ er að búa afreksfólki og afreksefnum í frjálsíþróttum fjárhagslega og faglega
umgjörð til að hámarka árangur sinn. Tekin fyrir greinargerð og rök unglinganefndar
fyrir styrkveitingu afreksstyrkja. Stjórn FRÍ samþykkir tillögu afreksstjóra FRÍ um að
eftirtaldir íþróttamenn sem tilheyra Stórmótahópi FRÍ fái afreksstyrki í þessari úthlutun:
Elísabet Rut Rúnarsdóttir
Guðbjörg Jóna Bjarnad.
Valdimar Hjalti Erlendsson
Erna Sóley Gunnarsd.
Tiana Ósk Whitworth
Þórdís Eva Steinsdóttir
Mímir Sigurðsson
Irma Gunnarsdóttir
Dagbjartur Daði Jónsson
Thelma Lind Kristjánsdóttir
Vigdís Jónsdóttir

2002
2001
2001
2000
2000
2000
1999
1998
1997
1997
1996

ÍR
ÍR
FH
ÍR
ÍR
FH
FH
Breiðablik
ÍR
ÍR
FH

9. Fjármál
Gjaldkeri gerir grein fyrir fjármálum. Innheimtu á aðildarfélög og sjóðsstöðu.
Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir upplýsingum sem hafa borist frá ÍSÍ um úthlutun úr
Afrekssjóði ÍSÍ en verða eigi gerð opinber fyrr en ÍSÍ hefur samræmt tilkynningar um
úthlutun úr sjóðnum. Framkvæmdastjóra og gjaldkera falið að rýna fjárhagsáætlun FRÍ
2018 í samræmi við upplýsingar um úthlutun og gera grein fyrir á næsta fundi.
10. Önnur mál
a. Fimleikasamband Íslands, 50 ára, afmælishóf. Varaformaður mun mæta í hófið og
færa sambandinu hátíðargjöf.
b. Útbreiðslumál. Rætt um námskeið með haustinu fyrir þjálfara og afreksíþróttamenn.
Stjórn samþykkir fyrirkomulagið. Varafomanni og afreksstjóra FRÍ falið að útfæra
hugmyndina betur með fræðslu- og útbreiðslunefnd.
c. Boðhlaupsverkefnið. Mikil umræða og ákveðið að láta til skara skríða. Leitun að
verkefnastjóra sett á fulla ferð og stefnt að því ða kynna málið fullþroskað á næsta fundi
stjórnar af afreksstjóra FRÍ, sem tók við keflinu fullur áhuga líkt og stjórn FRÍ.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl.17:45.
Ritun fundargerðar: Gunnar Svavarsson.

