
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Google Hangouts - 5.9.2017 kl. 17:15 
  
Mætt: 
Ragnar Róbertsson (RR), Baldvin Hansson (BH), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Tryggvi Magnús 
Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Einar 
Gunnlaugsson (EG), Torfi Arnarson (TA) 
Fjarverandi: 
Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Kristinn Snær Sigurjónsson (KSS), Garðar Þór Garðarsson 
(GÞG) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 
 

1. Svar nr. 2 til götuspyrnukeppanda 
EG óskaði eftir tilvísun í dæmi um hámarkshraða í spyrnu sem verður bætt við 
svarbréfið.  
Svarbréfið að öðru leyti samþykkt með mótatkvæði frá EG. 

 
2. Vegna merkingar á keppnisbifreið í götuspyrnu 5. ágúst 2017 

Máli frestað. 
 

3. FIA: Viðurkenning fyrir sjálfboðaliða og stjórnendur 
Óskað eftir tillögum frá aðildarfélögum. Nafn og ferilskrá við störf í akstursíþróttum. 

 
4. Rýnihópur AKÍS um frumvarp til nýrra umferðarlaga 

Stefnt að því að bóka fund með rýnihóp í næstu viku. 
 

5. Keppnisdagatal AKÍS 2018 
Aðildarfélögum AKÍS send tillaga að keppnisdagatali 2018 í byrjun næsta mánaðar og 
gefa eina til tvær vikur til að senda inn óskir.  Í framhaldi af því að setja á vefinn að þetta 
sé tillagan fyrir næsta ár. 

 
6. Sýnum karakter ráðstefna ÍSÍ og UMFÍ 

Málið rætt og kynnt. 
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7. FIA NEZ fundur í Stokkhólmi 27. - 29. október 2017 
FIA NEZ fundur verður í Stokkhólmi dagana 27. - 29. október 2017.   Ákveða þarf hvaða 
fulltrúar fara fyrir Íslands hönd eftir að staðfest dagskrá liggur fyrir. 
Tillaga að dagskrá: 
 

26.10.2017 frá 11:00 til 17:00: Fundur framkvæmdastjóra akstursíþróttasambanda í Evrópu. 
27.10.2017 frá 9:00 til 17:00: Þema um FIA, ráð þess og nefndir ætlað stjórnendum akstursíþróttasambanda og 
pólitískum fulltrúum. 
28.10.2017 frá 9:00 til 13:00: Samhliða vinnustofur: 

a) Rally (alþjóðamál) eða Crosskart (reglur, dómarar) 
b) Drift (reglur, dómarar)  
c) Framtíð og tryggingar (pólitískar hugleiðingar) 

28.10.2017 frá 13:00 til 17:00: Fundir ráða og nefnda FIA-NEZ 
29.10.2017 frá 10:00 til 11:00: Aðalfundur FIA-NEZ 
29.10.2017 frá 11:00 til 13:00: Fundur stjórnar FIA-NEZ 

 
8. eRally 2018 og Jepparall 2019 

Samþykkt að unnið verði að því að gera eRally 2018 að veruleika.  
Samþykkt að skoða ekki frekar mögulegt Jepparall 2019. 

 
9. Önnur mál 

 
10. Næsti fundur 

19. september 2017 @ 18:00 á Google Hangouts. 
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