
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Flugmálafélag   Íslands  
 

Ársskýrsla   og   reikningar   2019  
 

 
 
 
 

 
Þing   haldið   í   Flugröst,  
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Síðasta   þing   og   stjórn   
Síðasta  þing  Flugmálafélags  Íslands  var  haldið  þann  11.maí  2019  í  Flugröst.  Á  þinginu              
voru   14   þinggestir.    Á   þinginu   var   kynnt   skýrsla   stjórnar   og   sérgreinadeilda.  
 
Matthías  Sveinbjörnsson  var  kjörinn  sem  forseti  félagsins.  Sjö  stjórnarmenn  voru  kjörnir  á             
þinginu   og   skiptu   þeir   með   sér   verkum   á   eftirfarandi   hátt:  
 

Varaforsetar:  
Óli   Öder–   Fisfélag   Reykjavíkur.  
Kristján   Sveinbjörnsson   –   Svifflugfélag   Íslands  

Ritari:  
Styrmir   Ingi   Bjarnason   -   Fisfélag   Reykjavíkur  

Gjaldkeri:  
Ágúst   Hrafnkelsson   -   Flugfélagið   Geirfugl  

Meðstjórnendur:  
Ágúst   Guðmundsson   -   Fisfélag   Reykjavíkur  
Bergur   Ingi   Bergsson   –   AOPA   Ísland  
Gunnar   Ingi   Lárusson   -   Flugfélagið   Geirfugl  

 
 

Aðildar   og   styrktarfélög   Flugmálafélagsins   eru:  
 

1974,   vélflugfélag  
Atlantsflug   ehf  
Blue   West   Helicopters  
Svifvængjafélagið   Bólstri  
Félag   íslenskra   einkaflugmanna  
Fisfélag   Reykjavíkur  
Fljúgðu,   vélflugfélag  
Flugfélagið   Ernir   ehf.  
Flugfélagið   Geirfugl   ehf.  
Flugklúbbur   Mosfellsbæjar  
Flugklúbbur   Selfoss  
Flugskóli   Íslands   ehf.  
Keilir   Aviation   Academy   ehf.  
Mýflug   hf.  
Norðurflug   ehf.  
Örninn   -   Hollvinafélag   Flugsafns   Íslands  
Svifflugfélag   Akureyrar  
Svifflugfélag   Íslands  
Vængir  
Vélflugfélag   Akureyrar  
Yakar   Flugklúbbur   Alþýðunna  
Þyrluþjónustan   ehf.  
Þytur   ehf.  
Þytur,flugmódelfélag  
Örninn   -   Hollvinafélag   Íslands  

 
 

 



Stjórn   og   stefna  
Stjórn  fundaði  reglulega  yfir  árið  og  átti  góð  rafræn  samskipti  á  milli  funda.  Stjórn  vann  eftir                 
sömu  stefnu  og  verið  hefur  síðustu  ár  sem  er  tilgreind  í  stefnu  Flugmálafélagsins  en  þar                
segir:  
 

Almennt  
Stjórn  félagsins  vill  beita  sér  fyrir  jákvæðri  umfjöllun  um  flug  og  auka  samskipti  milli               
aðildarfélaga.  Það  mun  enn  sem  áður  sinna  hagsmunagæslu  en  þó  leggja  meira             
upp  úr  því  að  leita  til  aðildarfélaganna  og  styðja  þau  í  þeim  málum  sem  snúa  beint                 
að   þeim.    Félagið   mun   halda   áfram   að   treysta   alþjóðleg   samskipti   og   sambönd.  
 
Kynning   út   og   inn   á   við  
Stjórn  félagsins  hefur  það  að  markmiði  að  kynna  flug  fyrir  almenningin  og  efla              
áhuga  á  því.  Það  á  jafnt  við  um  aðildarfélög  sem  og  þá  sem  standa  fyrir  utan  það.                  
Tilgangur  félagsins  hefur  verið  frá  upphafi  að  „að  efla  áhuga  fyrir  flugsamgöngum             
hér  á  landi  og  til  annarra  landa  og  útbreiða  þekkingu  á  flugmálum  með  þjóðinni”               
sem   stjórn   félagsins   mun   standa   við.  
 
Hagsmunagæsla  
Félagið  mun  sinna  hagsmunagæslu  sem  áður.  Áherslubreyting  verður  þó  gerð  er            
varðar  eignarhald.  Þau  mál  sem  snúa  að  ákveðnum  aðildarfélögum  munu  vera            
rekin  áfram  að  viðkomandi  aðildarfélagi  en  þó  með  stuðningi  FMÍ  á  meðan             
hagsmunamál  er  varða  fleiri  en  eitt  aðildarfélag  og/eða  flugið  í  heild  sinni  verða              
rekin   áfram   af   FMÍ.  
Félagið   mun   leggja   áherslu   á   góð   samskipti   við:  

● Innanríkisráðuneyti  
● Samgöngustofu  
● Isavia  
● FAI   og   önnur   alþjóðleg   samtök  

 
Traustur   rekstur  
Stjórn  félagsins  mun  leitast  eftir  því  að  auka  tekjur  félagsins  til  þess  að  auka               
slagkraftinn.    Mögulega   verður   framkvæmdastjóri   ráðinn.   

 
Samstarfið  hefur  verið  gott  og  stjórnin  samhent  í  því  að  vinna  samkvæmt  ofangreindri              
stefnu.  
 
 
  



 
Afmælisár   -   100   ára   afmæli  
Árið   1919   var   fyrsta   flug   flugvélar   á   Íslandi.   Flugmálafélagið   hóf   snemma   undirbúning   að  
afmælisárinu   og   var   þess   meðal   annars   minnst   sérstaklega   7.september   með   athöfn   í  
Fluggörðum   á   Reykjavíkurflugvelli.   Fjölmenni   var   á   athöfninni   en   meðal   annarra   var   Forseti  
Íslands,   Hr.   Guðni   Th.   Jóhannesson   sem   ávarpaði   samkomuna.   Þá   var   til   sýnis   módel  
eftirlíking   af   fyrstu   vélinni   og   TF-ÖRN   flaug   suður   frá   Akureyri   og   var   til   sýnis.   Viðburðurinn  
var   haldinn   í   samvinnu   við   Isavia.  
 

 

 
 



 
 

 
 
  



Aðrir   viðburðir  
Fjölmargir  viðburðir  voru  á  vegum  Flugmálafélagsins  á  síðasta  starfsári  og  hefur  verið             
mikill  stígandi  í  þátttöku  á  þeim.  Ánægjulegt  er  að  sjá  nýliðun  eiga  sér  stað  og  hátíðir                 
félagsins   virðast   höfða   vel   til   yngri   kynslóðarinnar   sem   stjórn   félagsins   telur   mjög   jákvætt.  
 
Flughátíðin   Allt   sem   flýgur   
Á  síðasta  starfsári  var  flughátíðin  Allt  sem  flýgur  haldin  tvisvar.  Annars  vegar  2019  og  hins                
vegar  2020.  Í  bæði  skiptin  var  aðsókn  mjög  góð  og  vex  hátíðinni  ásmegin  á  hverju  ári.                 
Íslandsmeistaramót  í  flugi  var  haldið  bæði  árin  en  2020  var  keppt  í  fisflugi-,  vélflugi-,               
listflugi  og  drónaflugi.  Á  þriðjudag,  miðvikudag  og  fimmtudag  voru  kvöldkaffi  í  boði             
Flugklúbbs  Selfossar,  Flugklúbbs  Mosfellsbæjar  og  Fisfélags  Reykjavíkur.  Ljóst  er  að           
viðburðir  í  vikunni  fyrir  mót  vekja  athygli  á  mótinu  og  voru  á  fimmtudagskvöldinu  komnir               
jafn  margir  gesti  og  á  föstudegi  árið  áður.  Stærð  mótsins  fylgja  aukin  verkefni  sem  stjórn                
félagsins   og   skipuleggjendur   fagna.  
 

 
 
 

 
 
Flughátíðin  hefur  að  öllum  líkindum  verið  ein  stærsta  hátíð  þessar  árs  á  landinu  vegna               
Covid   ástandsins   en   öllum   reglum   um   sóttvarnir   var   fylgt   af   kostgæfni.  



 
 
Árið  2020  var  fenginn  loftbelgur  til  landsins  fyrir  mótið  bæði  til  kynningar  en  jafnframt  til                
þess  að  leyfa  gestum  að  komast  í  loftbelgja  flug.  Uppátækið  tókst  mjög  vel  og  fékk  vera                 
loftbelgsins  umtalsverða  umfjöllun  í  blöðum  og  sjónvarpi.  Utan  landsteinanna  var  jafnframt            
fjallað   um   loftbelgjaferðina.  
 

 



 
 
 
Íslandsmót   í   vél-   og   fisflugi   2019  
Íslandsmót  var  haldið  í  vél-  og  fisflugi.  Íslandsmeistarar  fyrra  árs  náðu  að  verja  sína  titla.Í                
vélflugi  urðu  Matthías  Sveinbjörnsson  ásamt  syni  sínum  Sveinbirni  Darra  Íslandsmeistarar           
og   í   fisflugi   varð   Óli   Öder   Íslandsmeistari.   Mótstjóri   var   Ágúst   Guðmundsson.  
 

 
 

 
 

 



 
 

Íslandsmót   í   flugi   2020  
Íslandsmót  í  flugi  var  haldið  sumarið  2020.  Alls  var  keppt  í  fjórum  flokkum;  fisflugi,  vélflugi,                
listflugi  og  drónaflugi.  Keppendur  og  áhorfendur  voru  mjög  ánægðir  með  mótið  og  er  ljóst               
að  fleiri  keppnisgreinar  munu  bætast  við  á  næsta  móti.  Mótstjóri  var  Ágúst  Guðmundsson.              
Dómarar   í   Listflugskeppninni   voru   Sigurjón   Valsson   og   Einar   Páll   Einarsson.  
 
Íslandsmeistarar  2020  eru  Ragnar  Eldon  Haraldsson,  fisflug,  Halldór  Kr.  Jónsson,  vélflug,            
Sigurður   Ásgeirsson,   listflug   og   Helgi   Rúnar   Sævarsson,   drónaflug.  
 

 



 
 

 



 
 
  



Flugsýning   á   Reykjavíkurflugvelli  
Flugsýning  á  Reykjavíkurflugvelli  skipar  stóran  sess  í  hjörtum  höfuðborgarbúa  og           
landsmanna  allra.  Hún  er  ein  af  mikilvægustu  leiðum  fyrir  flugið  að  kynna  sig  og  sína                
starfsemi.  Flugsýningin  hefur  vaxið  ár  frá  ári  og  er  ljóst  að  um  met  var  að  ræða  í  fjölda                   
gesta  ári  2019.  Kynningarstarf  heppnaðist  vel  en  bæði  Catalína  flugbátur  og  loftbelgur  voru              
notuð   í   þeim   tilgangi.  
 

 
 

 



 

 
 
 
Vegna  aðstæðna  í  þjóðfélaginu  vegna  Covid  faraldursins  var  engin  flugsýning  á            
Reykjavíkurflugvelli  árið  2020.  Vonast  er  til  að  næsta  vor  verði  ástandið  orðið  betra  og  þá                
hægt   að   halda   flugsýningu   sem   skipar   mikilvægan   sess   í   kynningarstafi   félagsins.  
 
Heimsókn   þrista   á   Reykjavíkurflugvelli  
Það  var  kærkomið  að  afmælisári  flugs  á  Íslandi  skyldi  met  fjöldi  þrista  koma  um               
Reykjavíkurflugvöll  en  þær  voru  á  leiðinni  frá  Bandaríkjunum  til  Evrópu.  Flugmálafélagið  í             
samvinnu  við  Isavia  og  fleiri  aðila  stóð  að  því  að  almenningur  fengi  tækifæri  til  að  skoða                 
vélarnar   í   návígi.   Sannkölluð   veisla   fyrir   flugáhugamenn.  



 
 
Traustur   rekstur  
Rekstur  Flugmálafélagsins  ver  með  hefðbundnum  hætti  á  árinu.  Reynt  var  að  auka  tekjur              
með  endurnýjun  styrktar  samninga  við  atvinnufélög  og  er  flugdagurinn  á  Reykjavíkurvelli            
stærsti   einstaki   samningurinn.   
 
Innlend   starfsemi  
Eldsneytismál   -   Innviðasjóður   Almanna   og   Íþróttaflugs  
Flugmálafélagið  stofnaði  hlutafélag  um  rekstur  á  ýmsum  sviðum.  Flugmálafélagið  hefur           
skoðað  geymslu  og  innflutning  á  eldsneyti.  Nýlega  var  það  niðurstaða  stjórnar  að             
frumkvæði  á  þessu  svið  yrði  í  höndum  klúbba  og  annarra  hópa  en  mun  félagið  styðja  allt                 
framtak   á   þessu   sviði.  
 
Efnahagsátak   stjórnvalda  
Eftir  þrýsting  frá  Flugmálafélaginu  á  efnahagsnefnd  fengust  auknir  fjármunir  í           
lendingarstaði  í  gegnum  efnahagsátak  stjórnvalda.  Í  heildina  var  90  milljónum  úthlutað  í             
málaflokkinn.  Í  framhaldinu  vann  Flugmálafélagið  í  samráði  við  flugsamfélagið  lista  yfir            
framkvæmdaverkefni  og  forgangsröðun  þeirra.  Í  það  heila  komu  ábendingar  um  26            
verkefni  víðs  vegar  um  land.  Eftir  yfirferð  ráðuneytisins  og  Isavia  var  farið  í  eftirfarandi               
verkefni:  
 
Verkefni   Isavia  
Hönnun   þyrluaðfluga  
Sauðárkróksflugvöllur,   veðurkerfi  
Blönduóssflugvöllur,   flugbrautarljós  
Bakkaflugvöllur,   flugbrautarljós  
Reykjanesflugvöllur,   yfirlögn   
Húsavíkurflugvöllur,   yfirsprautun  
Norðfjarðarflugvöllur,   hönnun   ljósa   
Sandskeið,   veðurstöð  
 

Verkefni   Flugmálafélagsins  
Hella,   jöfnun   flugbrautar  
Uppsetning   vefmyndavéla   um   landið  
Selfoss,   yfirlögn   á   flughlað  
Borgarnes,   klæðing  
Opnun   lendingarstaða  
Skaftafell,   klæðing  
 
 
 

 



 
Hér  er  um  jákvæða  þróun  að  ræða  en  á  sama  tíma  er  ljóst  að  nánara  samstarf  milli  FMÍ,                   
Isavia   og   ráðuneytisins   er   nauðsynlegt.  
 
Samgöngustofa  
Samvinna  við  Samgöngustofu  hefur  því  miður  farið  minnkandi.  Þó  er  von  um  að  breyting               
verði  þar  á  fljótlega  enda  um  mikilvægan  aðila  að  ræða  sem  hefur  mikið  með  ástand                
flugmála   að   gera.   Samskipti   við   nýja   Forstjóra   Samgöngustofu   hafa   verið   með   ágætum.  
 
Umhverfismál  
Sumarið  2020  fékk  Flugmálafélagið  auk  annarra  aðildarfélaga  ábendingar  um  að  lendingar            
loftfara  innan  Vatnajökulsþjóðgarðs  væru  ólöglegar.  Ábendingar  komu  eftir  lendingu  fisa  í            
Ásbyrgi.  Við  nánari  eftirgrennslan  kom  í  ljós  að  breytingar  á  lögum  höfðu  haft  í  för  með  sér                  
íþyngjandi  takmarkanir  sem  erfitt  er  að  verða  við.  Fisfélag  Reykjavíkur  vann  kröftuglega  í              
málinu  og  er  það  nú  komið  á  borð  Umhverfisráðherra  og  stjórn  Vatnajökulsþjóðgarðs.             
Flestir   aðilar   sammála   um   að   takmarkanir   séu   of   miklar   og   breytingar   studdar.  
 
Flugstefnu   lokið  
Í  lok  síðasta  árs  var  kláruð  flugstefna  fyrir  Ísland.  Þessi  vinna  var  á  vegum  samgöngu-  og                 
sveitarstjórnarráðuneytisins  og  var  flugstefnan  að  lokum  hluti  samgönguáætlunar.  Umfang          
vinnunnar  var  víðfeðmt  og  náði  allt  frá  flugvöllum,  loftslagsmálum,  flugvernd,           
innanlandsflugi,  varaflugvöllum,  þjálfunarflugi,  til  aðgengi  að  mörkuðum,  tolleftirliti,         
löggæslu   og   fleira.  
 
Vinnan  var  skipulögð  þannig  að  þrír  starfshópar  fjölluðu  um  afmörkuð  svið  og  var  síðan               
verkefnisstjórn  yfir  öllu  verkefninu  sem  skipuð  er  verkefnisstjórum  starfshópanna,  formanni           
verkefnisstjórna   og   fulltrúum   frá   ráðuneytinu.  
 
Verkefnisstjórn   var   skipuð   eftirfarandi   aðilum:  
Helgi  Björnsson,  formaður,  Ragnhildur  Geirsdóttir,  verkefnisstjóri  hóps  um  alþjóðaflugvelli          
og  flugrekstur,  Víðir  Smári  Petersen  verkefnisstjóri  hóps  um  opinbert  umhverfi  og            
flugleiðsöguþjónustu  og  Matthías  Sveinbjörnsson,  forseti  Flugmálafélagsins,  er        
verkefnisstjóri   hóps   um   innanlandsflug,   almannaflug,   menntun   og   þjálfun.  
 
Þrír   stjórnarmenn   í   Flugmálafélaginu   komu   að   þessari   vinnu.  
 
Hópurinn  skilaði  af  sér  sk.  Grænbók  en  hún  var  síðan  að  endingu  notuð  í  Flugstefnuna                
sjálfa  sem  var  unnin  nánar  af  samgönguráðuneytinu.  Margt  gott  kom  fram  í  stefnunni  en               
ljóst  er  að  um  lifandi  skjal  er  að  ræða  sem  verður  að  taka  mið  af  breytingum  í  ytra                   
umhverfi.  
 
Skoðanakönnun  
Félagið  setti  í  loftið  skoðanakönnun  innan  flugsamfélagsins  í  fjórða  sinn  nú  í  vetur.              
Niðurstöðurnar  voru  áhugaverðar  og  hafa  nú  þegar  nýst  í  hagsmunagæslu  félagsins.            
Flugmálafélagið  hefur  jafnan  fengið  góða  umsögn  og  einkunn  í  könnuninni  og  bætir  sig              
milli   ára   -   sem   er   vel.   Könnunin   er   nú   keyrð   á   hvert   sem   gefur   góða   mynd   af   þróuninni.  
 
Fagráð   um   flugmál  
Forseti  félagsins  á  sæti  í  Fagráði  um  Flugmál  sem  er  skipað  af  samgönguráðherra.  Þar  er                
vettvangur  sem  nýtist  til  þess  að  koma  sjónarmiðum  grasrótarinnar  á  framfæri  og  hefur  það               
nýst   ágætlega   þó   svo   að   skilningurinn   megi   alltaf   vera   meiri.  
 



 
Erlend   starfsemi  
Flugmálafélagið  hefur  alla  tíð  tekið  virkan  þátt  í  erlendu  starfi  flugmálafélaga  til  þess  að               
viðhalda  og  efla  tengsl  Íslands  við  önnur  lönd.  Þau  tengsl  eru  verðmæt  þegar  kemur  að  því                 
að  læra  af  árangri  annarra  landa  og  mistökum.  Sérstaklega  er  þessi  starfsemi  mikilvæg              
þegar  kemur  að  regluverki  og  lagasetningu  en  íslenskt  regluverk  hefur  til  þessa  þótt  heldur               
stíft   og   óþarfalega   langt   gengið   við   þýðingu   og   innleiðingu   erlendra   reglna   hérlendis.  
 
Flugmálafélagið  hefur  átt  samskipti  við  stjórnvöld  og  sótt  leiðsögn  til  erlendra  aðila  hvað              
regluverk   snertir.  
 
Árið   2019   var   erlendi   starfsemi   með   hefðbundnu   sniði.   Sérstaklega   má   þó   nefna:  
• Vélflugdeild   sótti   fundi   AOPA   erlendis.  
• Svifflugið   sótti   fund   Svifflugdeildar   Europe   Airsports   (Europe   Gliding   Union)  
• Svifflugið  hélt  fund  Svifflugsambanda  Norðurlandanna  í  sept  2019.  Um  20  manns            
-             sátu   fundinn   frá   öllum   norðurlöndunum.  
• Fisdeildin   sótti   fund   Svifdrekadeilda   Flugmálafélaga   Norðurlandanna.  
• Forseti   FMÍ   sótti   norðurlandaþing   Flugmálafélaga   2019   og   er   samstarfið   gott  

Árið   2020   hefur   litast   af   COVID   og   engir   fundir   erlendis   sóttir.  
• Ísland   átti   að   bjóða   til   norðurlandaþings   2020,   en   vegna   COVID   verður   það   á   netinu.  
 
 
Flugmálafélagið  er  með  fulltrúa  í  öllum  deildum  Alþjóða  Flugmálafélagsins  FAI.  Þessir            
fulltrúar  fylgjast  með  því  sem  er  að  gerast  í  hverri  deild  með  hagsmuni  Íslands  að                
leiðarljósi.   
Fundi   deilda   FAI   geta   fulltrúar   okkar   sótt   þegar   hægt   er.  
Á  árinu  2020  eru  hægari  heimatökin  en  áður,  þar  sem  fundirnir  verða  allir  á  netinu  vegna                 
COVID.  
 
Ágúst   Guðmundsson   situr   í   framkvæmdastjórn   FAI.  
Hann  hefur  setið  í  framkvæmdastjórn  FAI  frá  2014  sem  fulltrúi  Flugmálafélags  Íslands  og              
var  endurkjörinn  2016  og  2018.  Í  desember  2020  verður  aðalfundur  FAI  og  þá  verður               
kosning   og   hefur   Ágúst   gefið   kost   á   sér   til   endurkjörs.  
 
Flugmálafélagið  annast  útgáfu  FAI  Sporting  Licence  til  félagsmanna  aðildarfélaga  en  það            
skírteini   er   skilyrði   fyrir   þátttöku   í   alþjóðlegum   mótum   FAI.  
 
Þátttaka  íslenskra  flugmanna  á  alþjóðamótum  hefur  aukist  og  fagnar  Flugmálafélagið  þeirri            
þróun.  Svifvængjaflugmenn  hafa  verið  sérlega  virkir  í  þátttöku  á  alþjóðlegum  mótum.  Með             
þátttöku  í  alþjóðlegum  mótum  fá  flugmenn  stig  á  alþjóðlegum  styrkleikalista           
svifvængjamanna  hjá  FAI.  Í  lok  árs  voru  23  Íslenskir  svifvængjaflugmenn  á  styrkleikalista             
FAI  og  náði  Hans  Kristján  því  að  vera  í sæti  76  af  10.000  svifvængjaflugmönnum  í                
heiminum.  
 
Á  Íslandi  er  árlega  haldið  alþjóðlegt  svifvængjamót  með  keppendum  hvaðanæva  að  úr             
heiminum,  árið  2019  voru  keppendur  frá  Suður  Afríku,  Brasilíu,  Kanada  og  Búlgaríu  auk              
íslenskra   keppenda.  
Á  þessu  ári  (2020)  var  svifvængjamótið  meira  Íslandsmót  vegna  COVID,  en  þó  komu  tveir               
keppendur   frá   Portúgal   á   mótið.  
  



 
 
 
Styrkir  
Flugmálafélagið  hefur  í  gegnum  árin  veitt  einstaklingum  og  aðildarfélögum  styrki  til            
flugtengdra  verka  sem  stjórn  telur  samrýmast  tilgangi  félagsins.  Þessi  verkefni  hafa  nær  öll              
varðað  þátttöku  á  Heimsmeistara  eða  Evrópumeistara  flugmótum  erlendis  eða  til  eflingar            
erlendra   flugtengsla   aðildarfélaga.   

● Hans  Kristján  Guðmundsson  og  Ágústa  Ýr  Sveinsdóttir  tryggðu  sér  rétt  á  þátttöku  í              
heimsmeistaramóti   í   svifvængjaflugi   og   tóku   bæði   þátt   í   mótinu.  
Hans   var   í   sæti   108   og   Ágústa   í   sæti   150  

● Erlingur  Erlingsson,  Guðjón  Halldórsson  og  Sverrir  Gunnlaugsson  tóku  þátt  í           
módelflugmótum   erlendis   árið   2019.  
Eins  stefndu  flugmódelmenn  á  að  halda  alþjóðlegt  mót  á  Íslandi  2020  en  vegna              
COVID   var   mótinu   frestað   til   2021.  

● Svifflugfélag   Íslands   til   að   halda   fund   Norrænu   Svifflugsambandanna   hér   á   landi.  

 
Aðildarfélög  Flugmálafélagsins  mættu  vera  duglegri  að  sækja  styrki  til  félagins  vegna            
alþjóðasamstarfs.  
 



 
 

 
Flugöryggisfundur  
Vegna  alvarlegra  slysa  sumarið  2019  ákvað  Flugmálafélagið  að  boða  til  vinnufundar  í             
nóvember  2019.  Fundurinn  var  vel  sóttur  af  ýmsum  aðilum  sem  spönnuðu  breiðan  hóp              
flugmanna  og  vítt  aldursbil.  Fundurinn  gekk  vel  og  voru  viðraðar  hugmyndir  að  bættu              
flugöryggi  og  forgangsröðun  þeirra.  Niðurstöður  vinnunnar  nýttust  við  forgangsröðun  og  í            
samskipum   við   yfirvöld.  
 

 

 



 
 
 
 
 
Að   lokum  
Sem  fyrr  er  ljóst  að  slagkraftur  Flugmálafélagins  er  að  aukast.  Aðildarfélögum  þess  hefur              
fjölgað  töluvert  á  síðustu  árum  og  ljóst  að  fleiri  horfa  til  Flugmálafélagins  sem  aðila  sem                
geti   hreyft   við   hlutunum   og   unnið   gagn   fyrir   flugsamfélagið.  
  
Flugmálafélag  Íslands  mun  nú  sem  endranær  vinna  að  hagsmunum,  uppbyggingu  og  vexti             
flugs  á  Íslandi  en  jafnframt  stuðla  að  samheldni  og  góðum  samskiptum  á  milli  aðildarfélaga               
FMÍ.   Félagið   mun   með   sama   hætti   og   fyrir   tæpum   80   árum   vinna   að   því  
  
“að  efla  áhuga  fyrir  flugsamgöngum  hér  á  landi  og  til  annarra  landa  og  útbreiða  þekkingu  á                 
flugmálum   með   þjóðinni.”  
 
 
 

Samþykkt   af   stjórn   Flugmálafélagsins.  


