
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS -  

Staður og tími: Google Hangouts - 10.7.2018 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Aðalbjörg Ósk 
Sigmundsdóttir (AÓS), Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), 
Þrándur Arnþórsson (ÞA),  Arnar Már Pálmarsson (AMP), Ragnar Róbertsson (RR) 
Fjarverandi: 
Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Torfi Arnarson (TA), Garðar Gunnarsson (GG) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 

1. Trúnaður með mál stjórnar 
Umræður um afgreiðslu málefna sem rædd eru á stjórnarfundum og lokuðum 
spjallrásum AKÍS, til dæmis á Facebook, eru trúnaðarmál og á ekki að ræða 
opinberlega.  Fundargerð stjórnarfunda er það sem formlega kemur frá AKÍS. 
 

2. Bréf frá Magnúsi Ástráðssyni formanni Start 
Formanni og framkvæmdastjóra falið að gera drög að bréfi sem verður lagt fyrir stjórn til 
samþykktar. 

 
3. Slys og meiðsli í keppni 

Í torfæru á Egilsstöðum urðu slys á minnst fjórum keppendum, einn handleggsbrotnaði 
og þrír fengu skaða á hrygg og hálsliði eftir misheppnað stökk í sömu braut.  Hví virkaði 
öryggisbúnaður ekki í þessum slysum / óhöppum. 
Í Hólmavíkur rally urðu tvær alvarlegar bílveltur, en þar virkaði öryggisbúnaður sem 
skyldi. 
Samþykkt að setja vinnuhóp í nánari greiningu á orsökum slysanna og hvaða úrbætur 
hægt væri að gera á reglum og vinnulagi. 
 

4. Öryggisbelti keppenda 
Ákveðið að athuga reglur FIA um meðferð öryggisbelta eftir óhöpp. 

 
5. Dómaranámskeið í torfæru 

Fyrirhugað námskeið var ekki haldið á Egilsstöðum. Stjórn AKÍS tók á síðasta fundi 
jákvætt í að veita ferðastyrk til leiðbeinenda ef þátttaka næði að lágmarki fimm.  
Samþykkt tilboð BA um að halda dómaranámskeið í torfæru og taka það upp. 
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6. Aðgerðaráætlun Akstursíþróttasambands Íslands vegna kynbundins og/eða 
andlegs ofbeldis 
Samþykkt að senda drög til ÍSÍ til yfirlestrar áður en þau verða kynnt formlega af AKÍS. 

 
7. Félagaskiptagluggi 

Samþykkt að skotið verði inní næstu keppnisreglur nýrri annarri grein sem hljóði svo: 
 

2. Keppnistímabil 
Keppnistímabil AKÍS er almanaksárið. 

 
8. Erindi sent AKÍS 

AKÍS hefur fengið tölvupóst þar sem fundið er að ógætilegum akstri sennilegra 
keppnistækja. 
AKÍS mun skipa sérstaka dómnefnd vegna þessa máls.  

 
9. Íslandsmeistarakeppni í GoKart 

Kvartmíluklúbburinn óskar eftir að halda íslandsmót í GoKart þann 12. ágúst á 
Kvartmílubrautinni, en samráð hefur verið við keppnisráð GoKart um viðburðinn. 
Samþykkt að AKÍS sendi fyrirspurn til AÍH hvort þeir væru sáttir við að KK haldi þessa 
keppni í stað einnar af þeim keppnum sem fresta þurfti fyrr í sumar. 

 
10. Önnur mál 

 
11. Næsti fundur 

Hangouts 24. júlí 2018 kl. 18:00 
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