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1) Framboðsmál rædd, er búið að klára listann. Breytingar á stjórn FÍR, Hrafn fer úr meðstjórn niður 
í trúnaðarráð, Kristján Helgason hættir sem Gjaldkeri og fer niður í trúnaðarráð og Margrét 
kemur í hans stað. 

2) Öryggislásar, sumir hafa ekki fengið senda aðrir fengu tvo. 
3) Kaup FÍR á húsnæði léttitækni að Stórhöfða 27, FÍR gefur formanni heimild til þess að ganga frá 

kaupunum. 
4) Öryggisviðburður RSÍ-Ung, þarf að kynna vel! 
5) Stöðumat úr samningaviðræðum, hugmyndir SA ganga út á að bjóða ekkert og útvíkka 

dagvinnutímabil. Ýmsar tillögur frá iðnaðarmannafélögunum en lítið tekið undir af hálfu SA. 
Dagpeningar skulu greiðast ef farið er erlendis (var sammþykkt af SA). Miklar umræður um 
samninga, hvað skal gera og hvernig skal standa að samningum, stuttur samningur eða átök?  

6) Rafmennt, ráðning nýs starfsmanns (Kemur úr Iðnskólanum í Hafnafirði). Þarf að skoða hvernig 
er staðið að ráðningu starfsmanna til Rafmenntar. Þarf að semja um greiðslur vegna sveinsprófa, 
framkvæmdastjóri Rafmenntar hefur ekki tekist að semja við menntamálaráðuneytið. Til dæmis 
fær Iðan ca. 110 þús krónur fyrir hvern nema í sveinsprófi en Rafmennt aðeins 87 þús. Rafmennt 
fái fleiri alþjóðlegar gráður t.d. í ljósleiðurum. 

7) Verkin tala, verkefni hjá Iðunni og Verkiðn, spurning hvort Rafmennt eigi að taka þátt, þarf að fá 
meiri upplýsingar um þetta verkefni. 

8) Íslandsmótið í rafvirkjun 2019, Andri og Ævar fara yfir skipulagið. Þurfum að leggja áherslu á það, 
World skills og Rússland ekki í umræðunni að svo stöddu. 

9) RSÍ–Ung þarf að gera meira, erfitt að fá viðbrögð frá formanni RSÍ–Ung. Þarf að virkja fleiri. Þarf 
að laga samskipti innan RSÍ-Ung. 

10) Húsnæði Stórhöfða 27 og breytingar þar, Menntasjóður fjármagnar breytingarnar. 
11) Bæklingar fyrir trúnaðarmenn. Ekkert að gerast hjá RSÍ ? 
12) Hilmar vill að RSÍ sendi frá sér ályktun um légleg vinnubrögð hjá vinnueftirlitinu vegna hruns á 

plötu við hlíðarenda. 
13) Lás sem var klipptur, rafvirki segir að þetta hafi ekki verið innheimtumál. Skýrslugerð í vinnslu. 

Þarf að passa að lásar séu ekki misnotaðir. 
14) Starfsmannamál RSÍ! 
15) 83 að fara í sveinspróf 
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