
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Fundarherbergi ÍSÍ - 7.11.2017 kl. 17:15 
  
Mætt: 
Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Baldvin 
Hansson (BH), Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Ragnar Róbertsson (RR), Einar Gunnlaugsson 
(EG), Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Torfi Arnarson (TA) 
Fjarverandi: 
Garðar Þór Garðarsson (GÞG), Kristinn Snær Sigurjónsson (KSS) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 
 

1. Formannafundur 2018 
Dagskrá er að finna hér.  
Samþykkt að hver formaður geti tekið með einn áheyrnarfulltrúa. 

 
2. FIA NEZ fundir og ráðstefna í Stokkhólmi 

Sendinefnd frá AKÍS fór á fundinn. Ragnar Róbertsson varaformaður AKÍS, Þrándur 
Arnþórsson framkvæmdastjóri AKÍS, Sigurður Gunnar Sigurðsson stjórnarmaður AKÍS 
og Halldór Jóhannsson. 

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

a) Crosskart / Cross car (reglur, dómarar) - RR 
b) Drift (reglur, dómarar) - SGS, Halldór  
c) Tryggingar (pólitískar hugleiðingar) - ÞA 

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

 
3. Fundur um eRally í Genf 

Tryggvi M Þórðarson formaður AKÍS og Bessi Theodórsson mættu á þennan fund til að 
undirbúa eRally á Íslandi 2018. 

 
4. Keppnisbraut BA: Tillögur að úrbótum 

Stjórn BA sendi tillögur að úrbótum fyrir spyrnubraut BA sem verða gerðar á næstu 
misserum.  Stjórn AKÍS lýsir mikilli ánægju með þessar tillögur og mun vinna að því með 
stjórn BA að þær verði að veruleika. 
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https://docs.google.com/document/d/1mbCqRJoLS66akipnlaI2te0fkxMjLvcvuwBenVVhkek/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tJUmrBW_ztLkG6R5cx3y39OeJc7kP1TsmN0H1Ynauzs/edit?usp=sharing
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5. Mótakerfi 

Upprunaleg heildarupphæð samkvæmt samningi var áætluð 280.000 kr og samkvæmt 
mati Ingvars bættist við vinna upp á 150.000 kr. Þetta gerir þá 430.000 kr án VSK. 
Samþykkt að greiða þessa upphæð. 

 
6. Önnur mál 

Námskeið í boði erlendis: 
Racing öryggisnámskeið hjá Svíum í mars 
Rally öryggisnámskeið á Írlandi í janúar 
Dómnefndarnámskeið FIA í febrúar  

Skoða þarf hversu marga á að senda. 
 

7. Næsti fundur 
21. nóvember 2017 @ 18:00 í Google Hangouts. 

 
 

 
Stjórnarfundur AKÍS Bls 2 / 2 


