
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Hangouts - 21.5.2019 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Aðalbjörg Ósk 
Sigmundsdóttir (AÓS), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), Þrándur 
Arnþórsson (ÞA), Baldvin Hansson (BH), Halldór Jóhannsson (HJ), Ragnar Róbertsson (RR), 
Sigurjón Andersen (SA) 
 
Fjarverandi: 
Arnar Már Pálmarsson (AMP) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 
 

1. Styrkumsóknir 
Borist hafa átta umsóknir frá fjórum félögum og var úthlutun svona: 

KK Slökkvibíll 500000 

AÍFS Hermikappakstur 382000 

AÍH Tímatökubúnaður 500000 

  1382000 
 

2. Dakar rally á Íslandi 
AKIS lítur jákvæðum augum á erindi frá Pat Trahan um ofangreint efni.  Málinu að öðru leiti vísað 
til MSÍ til frekari úrvinnslu. 

 
3. Tryggingar óskráðra tækja 

Samkvæmt upplýsingum frá Sjóvá eru tryggingar óskráðra tækja (frjáls ábyrgðartrygging) ávallt 
bundnar við tiltekið keppnistæki og tiltekinn keppanda.  Slysatryggingar ökumanns / ökumanna 
eru aldrei hluti af frjálsri ábyrgðartryggingu og þarf að ganga frá sérstaklega. 

 
4. Öryggisbúr 

Merkingum búra er nokkuð ábótavant. Krafa er um að númer séu grafin í búr eða plötu. 
Keppnisráð í drifti þarf að leiðrétta reglur um búr. 

 
5. Keppnisráð 

Lagður var fram endurbættur texti fyrir reglur um keppnisráð sem stjórn mun skoða til næsta 
stjórnarfundar, með það fyrir augum að taka ákvörðun um nýjar greinar á þeim fundi. 

 
6. Mótakerfið 

Sagt frá stöðu mála.  Formanni falið að ýta á eftir viðkomandi til að ljúka þessu máli. 
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7. Opnað fyrir styrki hjá FIA 

Opið verður fyrir styrki ætlaða til akstursíþrótta hjá FIA frá 3. júní til 23. ágúst 2019 .  Stjórn AKÍS 
mun skoða hvort og þá hvað verður sótt um.  Stjórn AKÍS hvetur aðildarfélög og keppnisráð til að 
senda uppástungur um verkefni. 
Verkefni geta verið á þessum sviðum: 

● Öryggi 
● Uppbygging og stjórnun landsambands (AKÍS) 
● Framþróun akstursíþrótta 
● Samfélagsábyrgð 

 
8. Upplýsingasöfnun fyrir WIM 

Skrá þarf upplýsingar um hlutfall kvenna í akstursíþróttum hérlendis brotið niður á keppnisgrein. 
Hugmynd að skráningarblaði mun send á stjórn í framhaldi þessa stjórnarfundar. 

 
9. Önnur mál 

Námskeið í markaðssetningu á Facebook - Samþykkt að ÞA fari á námskeið í næsta mánuði. 
 

10. Fundi slitið kl. 18:45 
 

11. Næsti fundur 
Google Hangouts 4. júní 2019 kl. 18:00. 
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