
 

 

27/11 2019                                              Stjórn og trúnaðarráð FÍR                             Stórhöfða 31 4.hæð 

Mætt voru: Andri Reyr Haraldsson, Borgþór Hjörvarsson, Sigmundur Grétarsson, Helgi M Ingason, 

Margrét Arnarsdóttir, Kristján Helgason, Magni Rafn Jónsson, Jakob Þór Leifsson, Eiríkur Jónsson og 

Guðmundur Ævar Guðmundsson. 

Í fjarfundi: Engin 

Fundur settur : 18:00 

- Borgþór fer yfir hvers vegna sé boðað til fundar með einungis stjórn og miðstjórnarfulltrúum 

- Umræður um Jakob og viðveru hans á skrifstofu RSÍ, starfsmannafundir ofl. Hilmar lætur bóka að 

Borgþór þurfi að fara í þetta verkefni og það strax. Gerð krafa á það. 

- Sigmundur mun leggja fyrir miðstjórn spurningu um viðveru Jakobs á skrifstofu RSÍ sem 

formaður aðildarfélags. Hve hátt hlutfall af hans launum er vinnutap og aðrar greiðslur frá RSÍ. 

Geta formenn aðildarfélaga þá farið í fullt starf og fengið skrifstofu á RSÍ? 

Borgþóri finnst mikið gert úr þessu máli. 

- Rætt um þingsáttanefndina, Hilmar ýtir á eftir fyrsta fundi þar, þarf að taka fyrir hvernig fór fyrir 

lagabreytingum á þinginu ofl. 

- Ekki vitað hvort tillaga Margrétar hafi verið tekin fyrir í öryggisnefnd. 

Kaup á léni fir.is, Ævar hefur tekið það verkefni áfram. Kostnaður verði um 300-400 þúsund. Fundurinn 

gefur heimild til þess að halda áfram með þessa vinnu. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

Listi frá tæknifólkinu, þeir sem eru að vinna hjá löggiltum rafverktaka, Borgþór þarf að fá samþykki hjá 

Jakobi og gefa Sigrúnu og Adam aðgang að honum. Minnast á 18% frá FTR sem segjast vera rafvirkjar í 

launakönnun RSÍ.  

Samningar og stytting vinnuvikunar, hvernig ætlar RSÍ að tækla þetta verkefni?? Ekkert að gerast í nýju 

launakerfi né kynningu á styttingu vinnuvikunnar. 

Hvar eru svörin frá formanni RSÍ, ekki alltaf hægt að benda út og suður. 

Vaxtaprósenta RSÍ – FÍR samþykkir ekki lækkun vaxta frá RSÍ til aðildarfélaga, en hægt að sætta sig við að 

vextir milli sjóða RSÍ lækki. 

Stefnumótunarvinna fyrir RSÍ, námskeið fyrir þá sem eru valdir af Kristjáni og Sigrúnu. Stórt 

spurningarmerki sett við framkvæmd þessa. Óskað eftir að fundir séu ekki á vinnutíma.  

Launanefnd RSÍ - Vantar konu (FÍS Guðrún) 

Orlofsnefnd RSÍ – Vantar konu 

Umræður um fjölda kvenna innan FÍR, og þá staðreynda að FÍR getur ekki skipað konu í allar nefndir. 

Mat á erlendri menntun, ráðuneytið vill slaka á reglunum. Erum með þetta í ferli. Bara upplýsa miðstjórn 

ekki fá miðstjórn til að gera neitt í því máli. 

Hangikjetsfundurinn á föstudaginn, heyra í formönnum hinna félaganna. 

Efla samvinnu við hin rafvirkjafélögin það er forgangsmál. 



 

 

Siðanefnd RSÍ, ekki sátt um hvernig á að skipa í hana, af hverju var ekki kosið um þetta mál? 

Kynning á framboðsmálum – Verður tekið fyrir í næstu viku á fundi stjórnar. Miðvikudaginn 4.des kl 18. 

 

Fundi slitið : 19:21 

 

 

 


