
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Google Hangouts 19. maí 2020 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Fylkir Jónsson (FJ), Árni Gunnlaugsson (ÁG), Aron Steinn Guðmundsson (ASG), Kristinn Snær 
Sigurjónsson (KSS), Sigurbergur Eiríksson (SE), Ragnar Róbertsson (RR), Aðalbjörg Ósk 
Sigmundsdóttir (AÓS), Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), 
Þrándur Arnþórsson (ÞA), Baldvin Hansson (BH) 
 
Fjarverandi: 
 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 

1. Stjórn skiptir með sér verkum 
Samþykkt: 
BH - varaformaður 
AÓS - ritari 
ÁG - gjaldkeri 

 
2. Skoðun öryggisbúra 

Skoðunardagar ákveðnir hjá BA, AÍFS og KK 30. maí. 
Torfærubílar skoðaðir á Egilsstöðum á föstudegi fyrir keppni.  
Kynna þetta vel.  
 

3. eRally 
Beðið er eftir svörum frá FIA og ljóst að það þarf töluverðan undirbúning. KK er reiðubúið til að 
halda keppnina. 
 

4. Ráðstefnur í haust 
Farið yfir hugmyndir um ráðstefnur sem til stendur að halda um miðjan október: 

Women in Motorsport Seminar 
FIA Sporting Conference 
European Executive Meeting 
FIA NEZ fundir 

 
5. Reglubókin 

BH fór yfir hvernig regluverk AKíS er byggt upp, það sem er eftir og hvernig við fylgjum þessu 
eftir. 
Búið er að undirbúa námskeið fyrir keppnisstjóra og dómnefndarmenn.Ljóst er að þessi námskeið 
frestast þar til eftir keppnistímabilið. Í þess stað var samþykkt að halda fund með 
keppnishöldurum og fara yfir hvernig þarf að standa að keppnum. 
Stjórn óskar eftir því að keppnisráð búi til tillögu að sniðmáti sérreglna sinnar greinar. Búið er að 
gera sniðmát fyrir rally, hermikappakstur og kappakstur. 
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6. Keppnisráð 

Farið yfir tillögu að nýrri reglugerð sem var lögð fram á ársþingi af TKS. 
Breytingar verða settar í sérstakt skjal þannig að hægt sé að gera athugasemdir og taka afstöðu. 

 
7. Samningur við framkvæmdastjóra 

Samþykkt að gjaldkeri og framkvæmdastjóri gangi frá samningi. 
 

8. Keppnisdagatal 
Samþykkt ósk BA um breytingar á keppnisdagatali. 
 

9. Önnur mál 
Reglugerð og tryggingamál - FJ, ASG, SÖS og ÞA mynda vinnuhóp um þetta og koma áfram. 
 

10. Næsti fundur 
Hangouts 2. júní 2020 kl. 18:00. 

 
11. Fundi slitið kl. 19:32. 
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