
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS -  

Staður og tími: Fundarherbergi AKÍS - 11.9.2018 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS), Ragnar Róbertsson (RR), Helga Katrín Stefánsdóttir 
(HKS), Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir (AÓS), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Torfi Arnarson (TA), 
Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Tryggvi Magnús Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA) 
Fjarverandi: 
Arnar Már Pálmarsson (AMP),  Garðar Gunnarsson (GG) 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 

1. Svar til Gísla G. Jónssonar 
Komin eru drög að bréfi til Gísla sem verða unnin áfram og bréfið sent þegar stjórn hefur 
samþykkt. 

 
2. Öryggisbúnaður á æfingum 

Í keppnisreglum flestra greina kemur fram að öryggisbúnaður þurfi að vera sá sami við 
æfingar og keppni.  
 

3. Skipan dómnefndar vegna erindis frá Korputorgi 
Samþykkt að dómnefnd verði skipuð svona: Indriði Þorkelsson hrl (formaður), Magnús 
Guðlaugsson hrl og Halldór Jóhannsson. 

 
4. Drög að dagskrá fyrir NEZ fund í Riga í Lettlandi 25.-27. október 2018 

Komið er uppkast að dagskrá fyrir fundinn: 

25. október 2018 (11:00-17:00) Fundur framkvæmdastjóra akstursíþróttasambandanna 

26. október 2018 (9:30-13:00) FIA Processes and structure: How do we work 
New Anti Alcohol Regulations  
Safety on electric vehicles 
Critical accident management 

26. október 2018 (14:00-17:30) Social Media: How to engage the new generations  
Safety Culture: How we will improve safety awareness (gert 
gegnum panel umræður) 

27. október 2018 (9:00-13:00) Vinnuhópar:  
● VNUK (tryggingar)  
● Rally  
● Rallycross 
● Circuit racing 

27. október 2018 (14:00-17:00) Nefndafundir FIA-NEZ 
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Akstursíþróttasamband Íslands 

27. október 2018 (17:30-18:30) Fundur NEZ Council 

 
Stjórn AKÍS tekur afstöðu til þátttöku á næsta fundi. 
 

5. Tillaga að breytingum á keppnisfyrirkomulagi á Íslandsmóti 
Tillaga er komin að breytingum á keppnisreglum frá Kvartmíluklúbbnum um að 
Íslandsmeistaramóti megi ljúka með einni keppni. Tillagan verður lögð fyrir formannafund 
AKÍS. 

 
6. Önnur mál 

Keppnisdagatal 2019 - Framkvæmdastjóra falið að minna félög á að senda inn 
umsóknir um keppnir á dagatal. Keppnir verða ekki settar á dagatal nema beiðni komi frá 
félögum. 
Skoðun keppnistækja - Stefnt að því að öll skoðun verði rafræn 2019. 
Fulltrúar keppenda í keppnisráð? - Samþykkt að skoða reglur keppnisráða til að gera 
ráð fyrir möguleika á að skipa áheyrnarfulltrúa í keppnisráð án atkvæðaréttar. 
Keppnisreglur 2019 - Framkvæmdastjóra falið að minna keppnisráð á að taka saman 
tillögur að breytingum fyrir næsta keppnistímabil. 
Tillaga að breytingu á Keppnisreglum AKÍS um frestun móts - Frestun móts ber 
keppnishaldara að tilkynna til AKÍS og sækja um leyfi AKÍS fyrir nýrri tímasetningu. 
Keppnir í Íslandsmóti - Þegar auglýst eru Íslandsmót á að fara eftir reglum um 
skráningu. 

 
7. Næsti fundur 

Hangout 25. september 2018 kl. 18:00 
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