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Mætt voru: Andri Reyr Haraldsson, Margrét Arnarsdóttir, Kristján Helgason, Borgþór Hjörvarsson, 
Sigmundur Grétarsson, Arnar Þór Björgvinsson, Gauti Þorvaldsson, Hafsteinn Hreiðarsson, Þór 
Ottesen, Helgi M Ingason, Guðmundur Ævar Guðmundssson, Adam Kári Helgason, Viðar M 
Þorsteinsson, Guðjón Viðar Guðjónsson, Jakob Þ Leifsson, Björn G Hilmarsson, Einar Hafsteinsson og 
Guðmundur Gunnarsson. 

Í fjarfundi: Berglind Leifsdóttir 

Gestur: Kristján RSÍ 

Fundur settur 18:05 

1) Kristján formaður RSÍ fer yfir stöðuna í kjaramálum 
- Húsnæðiskafli úr nefnd ríkisstjórnar góður, en engin staðfesting fyrir neinu 
- Efling ætlar í átök 
- Iðnaðarmenn vísuðu deilunni til sáttasemjara síðasta mánudag 
- Hefur ekkert komið frá ríkisstjórninni um afnám verðtryggingar 
- Fundur iðnaðarmannafélaganna við SA hjá sáttasemjara 28/02 kl 10 
- Útspil SA varðandi launalið krónutölu hækkun upp að 600.000kr laun ofar en það um 

2,5% 
- Verðum að ná einhverjum taxtahækkunum umfram hina almenna launahækkun 

2) Starfsmannamál RSÍ – Adam víkur af fundi 
- Áframhald frá síðasta fundi 
- Miklar umræður um starfsmannamál og vissa starfsmenn 

3) Fundur stjórnar FÍR og skrifstofustjóra RSÍ  
4) Orlofsmál,  
5) Lífeyrissjóðurinn framboð til stjórnar Birtu, hverjir treysta sér í það, þarf að skila inn 

upplýsingum á morgun fyrir þau framboð. 
6) Aðalfundur, ein staða laus í stjórn FÍR og á að leyfa fólki að bjóða sig fram í þá stöðu. 
7) Sambandsstjórnarþing RSÍ, á eftir að staðfesta dagsetningu og staðsetningu, FÍR með 35 af 

122. Þarf að passa að manna öll sætin, koma varamönnum að. 
8) Skólamálum frestað, hvorugur stórnarmaður á fundi og er þeim því frestað. 
9) Fjölskylduhátíð RSÍ 14-16 júní. Hefbundið snið, bæta í og gera betur ef eitthvað er.  
10) Önnur mál: 

- Stjórnendanámskeið, Ævar biður um leyfi til að fá Eyþór í verkefni að greina fundina frá 
FÍR, það var samþykkt 

- Lagt fyrir stjórn FÍR að Ævar, Andri og Guðmundur Gunnarsson fari á Danskills, það var 
samþykkt. 

- Sveinspróf, mikið fall í verklegu, þarf að höfða betur til meistara að þeir beri ábyrgð á 
nemum sínum. 

- Ákvæðisvinnustofa, Þór leggur til að FÍR styrki ákvæðisvinnustofu við það verkefni að 
koma heimasíðu ar.is til nútímans. 

Fundi slitið 20:08 
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