
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Fundarherbergi ÍSÍ - 7.2.2017 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), 
Þrándur Arnþórsson (ÞA), Ragnar Róbertsson (RR), Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS) 
 
Fjarverandi: 
Þórður Bragason (ÞB), Einar Gunnlaugsson (EG), Ari Jóhannsson (AJ), Magnús Á Ástráðsson 
(MÁÁ), Jón Rúnar Rafnsson (JRR) 

ÞA ritaði fundargerð. 
 

 
1. Grunn líf- og slysatryggingar með keppnisskírteinum  

AKÍS hefur fengið tilboð í grunn líf- og slysatryggingu keppenda sem er mjög hagstætt. 
Framkvæmdastjóra falið að óska eftir tilboðum frá íslenskum tryggingarfélögum um 
sambærilega tryggingar. 
Ákveðið að leggja ákvörðun um þetta fyrir ársþing. 

 
2. Til keppnisráða: Reglur um buggybíla í viðkomandi akstursíþróttagrein 

Framkvæmdastjóra falið að senda á öll keppnisráð tilkynningu að buggy bílar séu nú í 
umsjón AKÍS og að viðkomandi ráð þurfi að móta sér stefnu í þeim efnum. 

 
3. Áætlaður fjöldi fulltrúa á ársþing 

Verið er að vinna í tölum og verður birtur fjöldi í formlegu fundarboði ársþings. 
 

4. Reglur AKÍS fyrir fjölmiðlafólk 
Samþykkt að deila þessum drögum með þeim sem fengu heimild til myndatöku hjá AKÍS 
ásamt völdum ljósmyndurum aðildarfélaganna. 

 
5. Erindi frá Jakobi C. Hafsteinssyni vegna myndatöku 2017 

Samþykkt. 
 

6. Erindi frá Elvu Stefánsdóttur vegna myndatöku 2017 
Samþykkt. 
 

7. Erindi frá Þrándi Arnþórssyni vegna myndatöku 2017 
Samþykkt. 

 
8. WIM - Konur í akstursíþróttum - frumniðurstöður fundar 1. feb 2017 

Málið rætt. 
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9. Ársþing 2017 - tímarammi 

Í næstu viku (vika 6) þarf að senda á aðildarfélög AKÍS skeyti þar sem minnt er á að 
málefni sem taka á fyrir á ársþinginu skulu berast stjórn AKÍS minnst 3 vikum fyrir 
ársþingið.  Sami fyrirvari er um framboð til formanns og stjórnar.  
Föstudaginn 3. mars verður síðan síðara fundarboð sent með upplýsingum um dagskrá, 
tillögur og mál sem leggja á fyrir þingið. 

 
10. Íslensk þýðing reglna í torfæru 

Íslenskri þýðingu vísað til torfæruráðs til yfirferðar. 
 

11. Skráning keppnistækja 
AKÍS númerum er úthlutað fyrir sérsmíðuð tæki og keppnistæki með öryggisbúri. 
Götubílar án öryggisbúrs halda skráningarnúmeri frá Samgöngustofu. 
 

12. Önnur mál 
 

13. Næsti fundur 
Þriðjudaginn 21. febrúar 2017 kl. 18:00 á Hangouts 
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