Fundargerð
3. stjórnarfundar FRÍ á starfstímabilinu 2014-2016, haldinn
mánudaginn 29. september 2014, kl. 1700
í sal A, 3. hæð í Íþróttamiðstöð ÍSÍ
Mættir: Einar Vilhjálmsson, Lóa Björk Hallsdóttir, Jón H. Steingrímsson, Jónas Egilsson, Ingvar
Hlynsson,Stefán Skafti Steinólfsson.
Gunnlaugur Júlíusson, Lovísa Hreinsdóttir, Aðalbjörg Hafsteinsdóttir og Björg Ágústsdóttir tilkynntu
forföll.
Formaður setti fund og bauð stjórnarmenn velkomna og gekk til dagskrár.
Farið yfir síðustu fundargerð. Greinar 3 og 5 breyttar. Fundargerð samþykkt samhljóða.
1-7. Form.fór yfir samskifti og viðræður við ÍBR og RIG. Umræður um þessa liði
Nr 6 breytt þannig: Stjórn FRÍ samþykkir að leita eftir samstarfi við sambandsaðila um 1-3
innanhússmót á tímabilinu frá 20 jan -20 mars 2015.
Nr 7 breytt þannig: Stjórn FRÍ samþykkir að hefja strax vinnu við að kynna ný tækifæri fyrir erlenda
keppendur á innanhússmóti/mótum á Íslandi. 2015.
Liðir 1-7 samþykktir með breytingum.
8 Formanni falið að undirbúa nýja starfsnefnd,markaðsmála og fjáröflunarnefnd,sem mun falið
að skapa hreyfingunni sem mestan fjárhagslegan ávinning með nýtingu á ákvæðum um hreina
vallarumgjörð.
9. Félagaskifti iðkenda lögð fram. Stjórn gerir ekki athugasemdir.
10. Framkvæmdastjóri upplýsi formann/stjórn um verkefni nefnda eins og kostur er. Nefnd
v/smáþjóðaleika óskar eftir að taka til starfa sem fyrst. Nokkur umræða í stjórn um starfnefndir og
fastanefndir.
11. Minnisblað lagt fram. Umræða um tillögur 1-3.
12. Lagt fram til kynningar. ÍSÍog ÍBR hafa leitt vinnuna hingað til.
13. Formaður mætir
14. Samþykkt.
15.
A. Samþykkt að fjárfesta í símtæki fyrir stjórn/formann FRÍ á skrifstofu FRÍ
B. Boðhlaupshópur. Lagt fram minnisblað. Form minnir á að stjórn fari fyrst yfir starfslýsingar og
verkefni áður en lagt er fram.
C. Mótaskrá : umræður um dagskrá RIG áætlað 25 jan,en hægt er að breyta dagsetningum.
D. Farið yfir minnisblað frá SSS. Umræður um minnisblaðið.
E. Rætt um skuldir og útistandandi kröfur. Almennar umræður.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:50.
Fundargerð ritaði Stefán Skafti Steinólfsson

