
 

 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Google Hangouts 3. nóvember 2020 kl. 18:00 

  

Mætt: 

Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Árni Gunnlaugsson (ÁG),  Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Baldvin 

Hansson (BH), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Fylkir Jónsson (FJ), Ragnar Róbertsson (RR), Aðalbjörg Ósk 

Sigmundsdóttir (AÓS) 

 

Fjarverandi: 

Aron Steinn Guðmundsson (ASG), Kristinn Snær Sigurjónsson (KSS), Sigurbergur Eiríksson (SE) 

 

ÞA ritaði fundargerð. 
 

 

1. Reglur um fjarfundi 

Samþykkt drög að reglum um fjarfundi og verður prófað á formannafundinum. 

 

2. FIA Sport Regional eCongress 

Helstu skilaboð eru að FIA vill halda ráðstefnuna á Íslandi 2021. 

Á næstunni verður mikil vinna við að taka inn nýjar sóttvarnarreglur. 

Áfram verða miklar ferðatakmarkanir. 

Flest löndin með svipuð vandamál: tekjumissir og minni áhugi. 

Áherslan þarf að vera á landskeppnir og grasrótarkeppnir og viðburði. 

 

3. FIA Framkvæmdastjórafundur 

Aukin áhersla á rafíþróttir. 

Rætt um skilyrði fyrir keppnisskírteini. Flest lönd krefjast læknisvottorðs eða staðfestingu frá 

keppanda um eigið heilbrigði með einföldum spurningalista. 

Stuart Robertson: Gul flögg veita ekki nægilegt öryggi fyrir starfsmenn í braut. 

 

4. Formannafundur 21. nóvember 2020 

Samþykkt að skýrsla öryggisnefndar verði á dagskrá. 

Fylkir leggur fram tillögu að öryggisbúrum fyrir 1000cc og grasrótarkeppnir.  

Fylkir, Hilmar B. Þráinsson og Þrándur leggja tillögu fyrir næsta stjórnarfund. Svara þarf 

spurningum eins og: Hvað eru þetta mörg búr sem þarf að uppfæra fyrir næsta ár? Hvernig er 

með búr í torfæru og spyrnu? 

 

5. Erindi Ingólfs Arnarsonar 

Málið er í vinnslu. 
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6. Reglugerðarbreytingar 

Lagt er til að skipa vinnuhóp til að bæta því sem þarf inn í reglugerð um keppnisráð vegna 

tímasetninga og reglugerð um keppnishald vegna brautarúttekta og fleira sem þarf að komast í 

ferli.  

Samþykkt að Baldvin, Árni og Stefán taki þennan bolta með Helgu.  

 

7. Önnur mál  

 

8. Næsti fundur 

Hangouts 17. nóvember 2020 kl. 18:00. 

 

9. Fundi slitið 19:00 
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