
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Google Hangouts 16. júní 2020 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Kristinn Snær Sigurjónsson (KSS), Sigurbergur Eiríksson (SE), Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir 
(AÓS), Helga Katrín Stefánsdóttir (HKS), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Baldvin Hansson (BH), 
Stefán Örn Steinþórsson (SÖS), Aron Steinn Guðmundsson (ASG), Fylkir Jónsson (FJ), Ragnar 
Róbertsson (RR), Árni Gunnlaugsson (ÁG) 
 
Fjarverandi: 
 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 

1. Keppnishald 
Suðurnesjarally 5.-6. júní - Nokkur atriði þarf að leggja áherslu á að verði bætt.  
Drift 6. júní - Til fyrirmyndar 
Rallycross 7. júní - Samræma samskipti vegna úrslita 
Kvartmíla 13. júní - Til fyrirmyndar. 
 
Nú er ætlast til þess að keppnishaldarar setji inn stig/úrslit í mótkerfið. 

 
2. Hegðun keppenda 

Keppnistæki í drift var notað til að spóla í íbúðargötu. Fylkir og AÍH ræða við þessa keppendur og 
minna þá á ábyrgð þeirra. 

 
3. Kynningarfundir varðandi Reglubókina 

Næsta þriðjudag og fimmtudag, 23. og 25. júní verða haldnir fundir vegna framkvæmdar 
keppnishalds miðað við nýja þýðingu Reglubókarinnar. 
BH stýrir framkvæmdinni og fær með sér tvo til þrjá aðra með þekkingu á efninu.  
Stefnt að beinni útsendingu til að sem flestir komist. 
 

4. Tryggingar  
Eftirfarandi upplýsingar fengust frá tryggingarfélögunum í dag vegna tryggingaviðauka fyrir 
götuskráða bíla: 
VÍS: Gefur út tryggingaviðauka sem inniheldur ábyrgðar og slysatryggingu ökumanns. 
Sjóvá: Gefur út tryggingaviðauka sem inniheldur ábyrgðar og slysatryggingu ökumanns. 
Vörður: Ekkert hefur breyst frá fyrri árum og þeir gefa því út tryggingaviðauka sem inniheldur 
ábyrgðar og slysatryggingu ökumanns. 
TM: Hafa ekki gefið út tryggingaviðauka eftir áramót vegna lagabreytinga sem tóku gildi í janúar 
og ekki hefur verið tekin ákvörðun um það hvernig þetta mál verði meðhöndlað þar. 
 
AKÍS sendi fyrirspurn til Sjóvár um hvernig tryggingar eru í boði fyrir óskráðu tækin.  
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AKÍS sendi fyrirspurn á norska akstursíþróttasambandið um hvernig tryggingar eru fyrir óskráð 
tæki þar. 
 

5. Samkomubann 
Heilbrigðisráðuneytið hefur birt auglýsingu um breytingar á takmörkunum samkomubanns sem 
tóku gildi 15. júní.   Meginbreytingin felst í því að fjöldamörk á samkomum hækka úr 200 í 500. 

 
6. Önnur mál 

Erindi frá BA vegna Bíladaga - Þarf að athuga dagsetningar vegna takmarkana sem 
sóttvarnarteymið setur. 
Skráningareyðublað öryggisbúra - BH skoði tillögu frá SÖS og ÞA. 
Tilnefningar AKÍS í keppnisráð - FJ tilnefndur fyrir hönd AKÍS í keppnisráð í rallycrossi. 
Hringakstursráð - AKÍS boðar til fundar í keppnisráðinu. 
Mótakerfi AKÍS - Skoða hvort gera þurfi aðkallandi breytingar. Samþykkt að Ingimundur 
Helgason komist í beint samband við forritara kerfisins til að fylgja þeim eftir í samvinnu við stjórn. 
 

7. Næsti fundur 
Hangouts 7. júlí 2020 kl. 18:00. 

 
8. Fundi slitið 19:20 
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