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Stjórnarfundur - 5.8.2014 

Stjórnarfundur Akstursíþróttasambands Íslands (AKÍS) haldinn í A sal ÍSÍ Íþróttamiðstöðinni 
Laugardal þann 5. ágúst 2014 kl. 18:00 
 
Mætt:  
Guðbergur Reynisson (GR),  Tryggvi M Þórðarson (TMÞ), Þórður Bragason (ÞB),  Ari 
Jóhannsson (AJ), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Helga Katrín 
Stefánsdóttir (HKS), Ragnar Róbertsson (RR), Einar Gunnlaugsson (EG) 
 
Ekki mætt:  
Gunnar Hjálmarsson (GH), Gunnar Bjarnason (GB)  
 
1. FIA/NEZ torfæra BA #432 
Rætt um aðgang AKÍS að fundargerðum FOWG. Getur Guðbjörn sent okkur skýrslu um 
keppnishaldið á árinu fyrir Formannafund? 
Rætt um vörumerkið Formula Offroad. 
Fyrri skráningarlisti er farinn til FOWG. Fjórir bílar eru ekki í FIA/NEZ keppninni, aðeins á 
íslandsmótinu. 
Bein útsending verður ekki. 
 
2. Keppnishald 2014 #427 
+ Agamál og uppákomur á keppnum  
GG - Málið rætt og tekin ákvörðun um að málinu verði frestað þar til eftir fund með Sævari. 
Viktor – Keppnisskírteini tekið af honum vegna ógætilegs aksturs. 
Slys í torfærunni – Egilsstaðir keyrt á aðstoðarmann, AÍFS keyrt á áhorfanda, TKS stýri dettur 
af, árekstur við leiðarskoðun í BS rally. Gera þarf skýrslu um slys þetta keppnistímabil. 
 
3. FIA #433 
Styrkur - Hvaða styrk sækjum við um af þessum fjórum sem eru í boði? 
+ Safety 
+ Motor Sport Development 
+ ASN Structure and Management 
+ Social Responsibility 
Skoðað á næsta fundi.  
 
Young Driver Academy 
Nánari lýsing: 
http://www.fiainstitute.com/academy/2014_2015/Pages/Academy20142015.aspx 
Athuga hvernig vali á þátttakendum er háttað: 
http://www.fiainstitute.com/academy/2014_2015/Documents/YDEA2014nominationcriteria
.pdf 
AJ rennir yfir þetta og fær svör frá FIA Institute. 
 
 

http://www.fiainstitute.com/academy/2014_2015/Pages/Academy20142015.aspx
http://www.fiainstitute.com/academy/2014_2015/Documents/YDEA2014nominationcriteria.pdf
http://www.fiainstitute.com/academy/2014_2015/Documents/YDEA2014nominationcriteria.pdf
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4. Umferðarráð #434 
Hugmyndir frá AKÍS á fyrsta fundinn sem verður 19. ágúst: 
+ Færa akstursíþróttir undan almennum umferðarlögum. 
+ Merkja „svarta bletti“. 
+ Umferðarreglur fyrir hjólreiðamenn. 
Senda fleiri hugmyndir á GR fyrir 16. Ágúst. 
 
5. Stefna AKÍS #435 
3. grein laga AKÍS – búa til hugmynd um landsmót og senda á UMFÍ um hugsanlega aðkomu 
akstursíþrótta. Ræða svo betur á Formannafundi. 
Afreksmannastefna AKÍS. 
Hvar verður sambandið eftir 5 ár? 
 
Rætt um hugmyndir að samstarfsaðilum 2015. 
 
6. Formannafundur #436 
Akstursíþróttamaður ársins – senda á stjórn til samþykktar. 
Skýrslur – Keppnisráð, aðildarfélög og fastanefndir – hverju má breyta og laga fyrir næsta 
keppnistímabil. 12. október verði skýrslur komnar frá áðurnefndum aðilum. 
 
7. Starfsmaður AKÍS #429 
Vinna starfsmanns hefur aukist til muna. 
GR og AJ taka að sér að semja við ÞA. 
 
8. Önnur mál 
+ Talstöðvar – JBJ skoðar eftir keppnistímabilið. Athuga með verðskrá. 
 
 
Fundargerð samþykkt og fundi slitið um kl. 20:30  

Þrándur Arnþórsson 


