
 

 

03/06 2020                                              Stjórn og trúnaðarráð FÍR                             Stórhöfða 31 4.hæð 

Mætt voru: Andri Reyr Haraldsson , Helgi M Ingason, Margrét Arnarsdóttir, Arnar Þór Björgvinsson, 

Magni Rafn Jónsson, Þór Ottesen Pétursson, Hilmar Guðmannson,Jakob Þór Leifsson, Guðmundur 

Gunnarsson, Eiríkur Jónsson, Þór Hinriksson og Guðmundur Ævar Guðmundsson. 

Fundur settur : 18:24 

Sigmundur ritari FÍR komst ekki 

Stungið upp á að Andri riti fundin, það er samþykkt 

Guðmundur Gunnarsson kemst ekki á sambandstjórnarþing, Þór Ottesen kemur í staðinn 

Sambandsstjórnarfundur, samantekt á fatnaði fyrir fundinn Margrét, Ævar, Þór, Helgi og fleiri ætla að 

mæta kl 08 fyrir sambandsstjórnarfund og taka til fyrir fundinn. 

Breytingar á miðsstjórn á sambandsstjórnarfundi, Þór Hinriksson kemur inn í stað Borgþórs. Stjórn og 

trúnaðarráð samþykkir það. 

Breyting á siðareglum sambandsins vafasöm, hefur ekki verið kynnt fyrir trúnaðarráði. Verið að opna 

fyrir það að starfsmenn sambandsins geti verið í miðstjórn og öðrum stjórnum sambandssins. 

Helgi gríðarlega ósáttur við þetta, bendir á að þetta hafi verið stór hluti af stefnumálum FÍR 2015, taka 

fyrir þessa spillingu. Alltaf verið þannig að starfsmenn sambandsins þurfi að segja sig úr 

trúnaðarstörfum. 

Miklar hitaumræður um þessar breytingar og almenn óánægja með hvernig að þessu er staðið. 

Starfsmenn RSÍ geta ekki setið í miðstjórn og sú regla skiptir miklu máli. 

Fundarmenn sammála um að taka málefnalega umræðu um þetta á sambandsstjórnarfundi  

Magni Rafn gerir drög að frávísunartillögu, þarf að senda á stjórn og trúnaðarráð 

- Þó þetta fari ekki vel þá þarf að taka því með sæmd 

”Stjórn og trúnaðarráð FÍR telur breytingar á 3gr siðareglna RSÍ ekki skynsamlega og stangast á við 38gr 

laga RSÍ”  

”Stjórn og trúnaðarráð FÍR telur að eingöngu skuli gera breytingar á siðareglum á sambandsstjórnarfundi 

eða þingi ár hvert, miðað við þessa breytingu fær miðstjórn óæskilegt vald til breytinga” 

Miklar hitaumræður um siðareglur  

FÍR leggur til að laga verði orðalag vegna breytinga á siðareglum svo ekki verði misskilningur við túlkun, 

Magni gerir drög að yfirlýsingu 

Framhaldsaðalfundur FÍR, var ákveðið að halda þann 10.júní kl 18, tillaga um að Ævar verði fundarstjóri 

og Þór Hinriks verði ritari. 

Kosning um gjaldkera og meðstjórnanda. 

Heiðurfélagar Rúnar Bachman og Haraldur Jónsson 



 

 

Lagabreytingar á aðalfundi, taka út það sem er vafi um, taka það fyrir seinna. Andri sendir uppfært skjal. 

Vinnufundur um lagabreytingar ofl, í framhaldi á trúnaðarráðstefnu á Selfossi. 

Fulltrúaráð Birtu Margrét Arnarsdóttir, Hilmar Guðmannson, Guðjón V Guðjónsson, Andri Reyr 

Haraldsson, Rúnar Bachmann, Magni Rafn Jónsson, Sigmundur Grétarsson, Kristján Helgason, Þór 

Ottesen Pétursson Til vara : Reynir Sigurbjörnsson, Adam Kári Helgason. 

- Samþykkt að bjóða upp að minnsta kosti eitt aðal sæti og nokkur til vara á aðalfundi FÍR 2020, 

Þór tilbúin að vera til vara ef áhugi á fulltrúaráði á aðalfundi er mikill. 

Skoðunarmenn reikninga Eiríkur Jónsson og Rúnar Bachmann. 

Margrét og Hilmar í stjórn Rafmenntar, Margrét fer með atkvæði RSÍ . 

Heimasíða FÍR,  stjórn tekur málið áfram og klárar, engin á móti því. 

Ferilbók, tilraunarverkefni í sumar, 15 nemar hjá meisturum, verður tekið úr því þeirra upplifun 

ábendingar ofl. Stefnt að því að taka hana í notkun í haust. 

Kennarar í rafiðngreinum, þarf að athuga betur kost þeirra á að vera félagsmenn í FÍR. 

Styrkbeiðni frá sveinsprófsnefnd 50.000 kr vegna kaupa á mat og með því. Samþykkt af öllum 

fundarmönnum. 

 

 

Fundi slitið 20:27 

Fundinn ritaði Andri Reyr Haraldsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


