
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS -  

Staður og tími: Fundarherbergi ÍSÍ - 9.1.2018 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Baldvin 
Hansson (BH), Ragnar Róbertsson (RR), Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Torfi Arnarson 
(TA), Kristinn Snær Sigurjónsson (KSS) 
Fjarverandi: 
Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Einar Gunnlaugsson (EG), Garðar Þór Garðarsson (GÞG) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 
  

 
 

1. eRally 2018 
Undirbúningur kominn á fullt. 
Komin er tillaga að helstu verkþáttum sem þarf að vinna að og vinna hafin við marga 
þeirra.  Þessu er skipt niður í keppnishaldið, samskipti við FIA, samskipti við aðra 
keppnishaldara, ráðstefnuhald í kringum keppnina osfrv. 
Samþykkt að skoða hvort við getum sent keppnislið frá Íslandi í þessari mótaröð.  Þá 
þarf að standa fyrir undankeppni hér heima til að ákveða hverjir keppenda fyrir okkar 
hönd. 

 
2. Viðbætur við mótakerfi 

Til samræmis við það sem farið var yfir á fundi 5. desember 2017 var rætt við höfund 
kerfisins og er komið tilboð frá honum í þær viðbætur og breytingar. 
Samþykkt að ganga frá samningi um verkið. 
 

3. Yfirferð á keppnisreglum 
Yfirferð á keppnisreglum mun fara fram að ársþingi.  Mikilvægt er að allir stjórnarmenn 
taki þátt í endurskoðuninni. 
SGS sagði frá breytingum á drift reglum 2018, sem í kjölfarið voru samþykktar. 
TA sagði frá upplýsingarfundi um reglur í rally. 

 
4. FIA Women Drivers Academy 

FIA hefur boðið AKÍS að senda nöfn kvenkyns ökumanna til þátttöku í spennandi 
verkefni sem verður upplýst frekar um seinna í ár.  Framkvæmdastjóra falið að hafa 
samband við þær konur sem koma til greina. 
 

5. Dagsetning ársþings - 10. mars 2018 
Samþykkt að ársþing AKÍS verði 10. mars 2018 og hefjist kl. 11:00. 
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6. Keppnisdagatal 2018 
Samþykkt að Kvartmíluklúbburinn færi bikarmót í þrautaati Auto-X sem halda átti 
fimmtudag 21. júní - til föstudags 22. júní. 

 
7. Önnur mál 

a) Öryggisbúr í drift keppnistækjum:  SGS falið að senda á Eline Berke beiðni um 
frekari upplýsingar. 
 

8. Næsti fundur 
23. janúar 2018 @ 18:00 í Google Hangouts. 
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