
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Hangouts - 16.4.2018 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir (AÓS), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Stefán Örn Steinþórsson 
(SÖS), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Baldvin Hansson (BH), 
Halldór Jóhannsson (HJ) 
 
Fjarverandi: 
Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Arnar Már Pálmarsson (AMP), Sigurjón Andersen (SA), 
Ragnar Róbertsson (RR) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 
 

1. Skipan í keppnisráð 
Samþykktar tillögur um skipan í keppnisráð. 

 
2. Ferðir á FIA nefndafundi 

Farið yfir þá fundi sem íslenskir fulltrúar eiga rétt á að sitja. ÞA sér um að setja inn 
kostnaðaráætlun í samráði við fulltrúana. 

 
3. Fundur með formanni Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis 

Formenn AKÍS og MSÍ ásamt ÞA gengu á fund formanns Efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis. 
Frumvarpið er nú að fara í þriðju umræðu. Skilningur er á því að um tryggingar keppnistækja þurfi 
að setja sérstök lög eða fella undir lög um ökutækjatryggingar í sérstökum kafla. 
Áætlað er að ný umferðarlög ásamt nýjum lögum um tryggingar ökutækja taki gildi um næstu 
áramót. Stefnt er að því að hefja vinnu fljótlega eftir samþykkt þessara laga að því hvernig 
keppnistryggingum sé best fyrir komið í lögum og að þau uppfylli þau skilyrði sem (vonandi ný) 
tilvísun Evrópuráðsins segir til um. 

 
4. Markaðssetning á Facebook 

AKÍS hefur borist tilboð í markaðssetningu á Facebook og Instagram.  Tilboðinu verður ekki tekið. 
Áður en skoðað er hvort slíkum tilboðum er tekið þarf að taka saman áætlun um áhorfendafjölda 
á hverri keppni. Í sumar verði safnað saman aðsóknartölum frá keppnishöldurum. 

 
5. Sumardagskrá stjórnarfunda 

Á sumrin hefur stjórn AKÍS fundað tvisvar sinnum í mánuði á Hangouts.  Samþykkt að frá og með 
næsta mánuði þá tökum við upp þennan hátt. 

 
6. Íþróttaþing 2019 

Búið er að senda út seinna fundarboð til Íþróttaþings 2019.  Þar er að finna 24 tillögur / ályktanir 
sem leggja á fyrir þingið.  
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Þingskjal 14 fjallar um “starfshóp um rafíþróttir”. Stjórn samþykkir að leggja til að JBJ og BH verði 
fulltrúar AKÍS í þeim hópi.  

 
7. Önnur mál 

Dómaranámskeið í torfæru:  Námskeiðið tókst mjög vel.  
Torfæra á Egilsstöðum:  Ekki hefur fengist leyfi landeiganda til að halda keppni þar í sumar. 

 
8. Næsti fundur 

Google Hangouts 7. maí 2019 kl.  18:00. 
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