Stjórnarfundur FRÍ
Dags: Þriðjudagur, 29. mars 2022
Fundur: 1. fundur stjórnar 2022-2024
Staðsetning: Salur ÍSÍ Engjavegi og Zoom
Mætt:
Aðalstjórn: Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, Auður Árnadóttir, Bergþóra Guðjónsdóttir, Freyr Ólafsson,
Jóhann Haukur Björnsson.
Varastjórn: Björgvin Víkingsson, Eiríkur Mörk Valsson, Hjördís Ólafsdóttir, Kári Steinn Karlsson,
Rannveig Oddsdóttir.
Starfsmenn: Guðmundur Karlsson, Íris Berg Bryde
Formaður setti fund klukkan 16:40 og bauð fundarmenn velkomna.
Dagskrá:
1. Farið yfir fundarboðun
Boðun og dagskrá fundar, samþykkt.
2. Hlutverkaskipting aðalstjórnar
Eftirfarandi hlutverkaskipting aðalstjórnar var samþykkt að tillögu formanns:
Aðalbjörg Hafsteinsdóttir - Varaformaður
Auður Árnadóttir - Gjaldkeri
Bergþóra Guðjónsdóttir - Ritari
Jóhann Haukur Björnsson – Meðstjórnandi
3. Kynning á stjórnarfólki
Stjórnarmenn og starfsmenn kynna sig og segja hvaðan þeir koma. Hópurinn er fjölbreyttur og
kemur að íþróttinni úr mjög ólíkum áttum, fyrrum iðkendur, foreldrar og áhugamenn.
4. Vinnulag stjórnar
Formaður fer yfir hvernig vinnulag stjórnar hefur verið hingað til. Fundir hafa verið haldnir annan
hvern þriðjudag kl. 16.30. Samþykkt að halda sama fyrirkomulagi. Stjórnarmenn beðnir um að
virða almennar fundarreglur, fundartíma og skipulag.
Tölvupóstar nýttir til samþykkta á fundargerðum og öðrum málum sem þess þarfnast.
5. Málefni frá þingi FRÍ vísað til stjórnar
Þingritarar þings FRÍ fara yfir helstu niðurstöður þess og þeirra mála er vísað var áfram til stjórnar.
17 tillögur voru lagðar fram. Helstu þættir:
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Stjórn tekur áfram erindi frá þingi varðandi frekara samtal við ÍF um frjálsar fatlaðra.
Skv. lögum er stjórn heimilt að setja lágmörk inn á MÍ-aðallhluta og verður það tekið til
skoðunar.
Allar tillögur varðandi breytingar á tekjum og gjöldum voru felldar og þeim vísað til
stjórnar. Lagt til að tillögur sem lagðar voru fram á þingi verði teknar, ólíkar sviðsmyndir
teiknaðar upp og skoðað hvernig þær komi út fyrir FRÍ og aðildarfélög. Að því loknu verði
tillögurnar lagðar aftur fyrir hreyfinguna. Starfshópur stofnaður um málið undir forystu
gjaldkera FRÍ.
Fjallað var um MÍ yngri flokka og mikilvægi þess að fyrirkomulag sé í samræmi við þá
hugmyndafræði sem starfið byggir á.

Rætt var um hvort leggja ætti fram eins eða tveggja ára fjárhagsáætlun. Bent var á að út frá
úthlutun til FRÍ sé erfitt að leggja fram tveggja ára áætlun. Í því sambandi var ábending frá þingi
ítrekuð, að stefna stjórnar fylgi með fjárhagsáætlun.
Nokkur umræða var um málefni hlaupara og stað þeirra inna FRÍ. Töluverð grunnvinna hefur farið
fram með langhlaupanefnd mikilvægt er að taka næstu skref, m.a. varðandi vottun, hlaupapassa
og afrekaskrá, til þess að koma þessum málum í réttan farveg. Ákveðið að starfshópur stjórnar
skoði ólíkar sviðsmyndir og reynt verði að loka þessu máli farsællega sem fyrst.
Að öðru leyti koma þingritarar málum þings í réttan farveg.
6. Örstutt yfirlit yfir helstu verkefni sem halda áfram frá fyrri stjórn
Þessi liður stuttlega kynntur en ákvörðunum frestað til næsta fundar.
-

Afmælisár og afmælismót.
Afreksmál
Tæknimál (heimasíða, mótaforrit, skráning hlaupa og móta). Stefnt að því að setja nýjan vef í
loftið síðar í þessari viku.

7. Stefna og stefnumótun
Þessi liður stuttlega kynntur en ákvörðunum frestað til næsta fundar.
8. Önnur mál
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 18.00
Ritun fundargerðar: Bergþóra Guðjónsdóttir, ritari FRÍ.
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