Fundargerð
39. fundur stjórnar FRÍ tímabilið 2018-2020, þriðjudaginn 26. maí 2020 í fundarsal A, ÍSÍ
Laugardal.
Mætt: Freyr Ólafsson formaður, Fjóla Signý Hannesdóttir, Guðlaug Baldvinsdóttir,
Gunnar Svavarsson, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, Kári Steinn Karlsson, Eiríkur Mörk Valsson
og Guðmundur Karlsson framkvæmdastjóri.
Formaður setti fund klukkan 16:30 og bauð fundarmenn velkomna.
1. Fjallað um boðun fundar og rafrænt samþykkt mál bókuð - Fundargerð
Boðun og dagskrá fundar, samþykkt. Rafrænt samþykkt á milli funda afreksmál,
afreksúthlutun. Fundargerð frá fundi 38 samþykkt.
2. Afreksmál
Afreksstjóri gerði grein fyrir afreksúthlutun. Umræður um endurrýni á
úthlutunarreglum. Afreksstjóra falið að vinna að málinu áfram í samræmi við umræður.
Stjórnarmenn munu koma sjónarmiðum sínum á framfæri við afreksstjóra.
3. Mótaskrá 2020
Rætt um keppnishaldið 2020 þá sérlega meistaramótið, keppnisstað og tímasetningu.
Rætt um ástand valla og niðurstöðu mannvirkjanefndar. Formanni og
framkvæmdastjóra falið að kanna hug og ástand hjá aðildarfélögum. Gert ráð fyrir að
stjórn afgreiði rafrænt á milli funda. Mjög mikilvægt að staða Meistarmótsins liggi fyrir
sem fyrst.
4. Covid og almannavarnir
Formaður gerir grein fyrir regluumhverfi sóttvarna og upplýsingum frá samstarfsaðilum.
Margt að verða ljósara inn í sumarið, regluverkið að batna, en óljóst með hlaupahald.
5. Frjálsíþróttaþing haustið 2020
Ákveðið að frjálsíþróttaþingið verði í Hafnarfirði 11.-12. september. Ritari,
framkvæmdastjóri og formaður ennþá með vinnuhóp með FH og Hafnarfjarðarbæ sem
snýr að undirbúningi. Samstarfsaðilar hafa verið upplýstir.
6. Önnur mál
a. Stjórn samþykkti óverulega reglugerðarbreytingu, í samræmi við starfsreglur „Stjórn
samþykkir óverulega breytingu á reglugerð 30 um Meistaramót Íslands, utanhúss, með
fyrirvara um yfirlestur og ábendingar laganefndar. Formanni mótanefndar falið að fylgja
málinu eftir“.
b. Frjálsíþróttaaðstaða í Reykjavík. Umræða vegna bágrar aðstöðu og tímaúthlutunar.
FRÍ harmar þá stöðu sem er komin er upp og telur mikilvægt að ÍBR beiti sér fyrir því að
aðstaða og tímaúthlutun gagnvart félögunum í Reykjavík sé til fyrirmyndar alla daga.
c. Starfsmannahald. Umræður.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið 18:15 með því að varaformaður fór yfir rófurækt.
Ritun fundargerðar: Gunnar Svavarsson.

