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Nefndir og svið Fisfélags Reykjavíkur 2019 
 

Allar nefndir geta kallað félagsmenn til starfa og aðstoðar eftir því sem þarf hverju sinni. 

Vindpokanefnd Tilgangur 

Sigurjón Sindrason 
F Kingo Andersen 
Hafsteinn Haraldsson 
 

Vindpokanefnd sér um að viðhalda vindpokum á flugvöllum og 
flugtaksstöðum.  Uppsetning á nýjum stöðum fellur einnig undir 
nefndina hafi stjórn eða nefndin tekið ákvörðun um að fjölga 
vindpokum. 

Flugskýlisnefnd 
Stjórn hverju sinni 

Sér um samskipti við tengiliði skýla. Hefur umsjón með, daglegum 
rekstri flugskýla og fyrirkomulagi varðandi umsýslu Fisa 
félagsmanna og úthlutun stæða.  
 

Umhverfis og flugvallarsvið  

Óli Öder 
Björn Björnsson 
Hafsteinn Haraldsson 

Umhverfis og flugvallarsvið sér um að vegum, plönum, túnum og 
flugbrautum sé við haldið. Þar undir fellur sáning, áburður og 
sláttur auk völtunnar. 
Stækkun flugbrauta og breytingar ýmiskonar falla einnig undir 
vallarsvið með ráðgjöf til stjórnar. 

Framkvæmdanefnd  

Geir Björnsson 
Haukur Antonsson 
Jón B Sveinsson 
Jökull Gunnarsson 
 

Framkvæmdanefnd sér um uppbyggingu á svæði félagsins. 

Mótanefnd 
Ágúst Guðmundsson 
Hans Kristján Guðmundsson 
Árni Gunnarsson 
Agnar Örn Arason 
 

Mótanefnd sér að skipuleggja og sjá um framkvæmd móta 

Skemmtinefnd 
Hér vantar skemmtilegt fólk 
Óli Örn Atlason 
Jónas Sturla  
Árni Gunnarsson 
Jón B Sveinsson 
 
 

Sér um að halda slúttið sem er ár hvert ásamt öðrum viðburðum 
t.d. flugbíó, áramótabrenna, árshátíð. 
kynningar, skemmtun, blöð, sjónvarp 

Tækjasvið 
Arnar Hreinsson 
F Kingo Andersen 
Gísli Steinar 
Guðmundur St 
Óskar Ragnarsson 
 

Sér um veðurstöðvar félagsins.  Koma þeim upp og taka niður og 
sjá um viðhald. Tæknisvið sér einnig um togvél félagsins, umsjón og 
viðhald.  Kennslubúnaður PG. 

Þjálfunar og tæknisvið 
Ágúst Guðmundsson 
Jónas Sverrisson 
Gylfi Árnason 

Paranámskeið, flugkennsla 
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Tæknilegur eftirlitsmaður 
Ágúst Guðmundsson 
 

Tengiiður við Samgöngustofu og sérlegur eftirlitsmaður með 
flughæfi Fisa.  Heldur utan um skráningu og útgáfu skírteina. 

Ferðanefnd -vélfisa 
Jónas Sverrisson 
Geir Björnsson 
 

 

Húsnefnd 
Ásgeir Ingi Jóhannesson 
Jón B Sveinsson 
Hafsteinn Haraldsson 
Jökull Gunnarsson 
 

Sér um að umgengni um félagsheimilið sé til fyrirmyndar og sér um 
að aðföng séu til staðar. 

 

 

 


