
 
 
30/05 2018 Stjórn og trúnaðarráð FÍR Stórhöfða 31 4.hæð 
 
Mættir voru : Andri Reyr Haraldsson, Guðmundur Ævar Guðmundsson, Borgþór Hjörvarsson, 

Guðmundur Gunnarsson, Hilmar Guðmannsson, Þór Ottesen, Björn Hilmar Gústafsson, Hrafn 

Guðbrandsson, Svavar Jón Bjarnason, Hafsteinn Hreiðarsson, Sigmundur Grétarsson, Magni Rafn 

Jónsson og Helgi M. Ingason. 

Gestir : Þór Pálsson. 

Fundur settur 18:05 

1) Fundarmenn kynntu sig fyrir nýjum skólastjóra Þór Pálssyni. 

2) Þór Pálsson hélt kynningu á sjálfum sér og hans hugmyndum um framtíð skólans, og opnaði svo 

fyrir spurningar.  

- Helgi spurði um Iðnskólann í Hfj og sameiningu við Tækniskólann, Þór svaraði því til að hann 

hafi ekki komið neitt nærri því og færði fyrir því rök. 

- Adam spurði um fræðslu og kynningarmál skólans, Þór svaraði því til að hann sæi fyrir sér að 

Rafmennt sæi um þau mál og mögulega þyrfti að bæta við starfsfólki, þá höfða meira til 

kvenna. 

- Hvernig á að standa að Rafbókinni, hvað þarf að gera til þess að bæta og þá fá skólana til 

þess að nota Rafbókina! Kynningarmál þar mikið rædd. 

- Þráðlaust net í Rafiðnaðarskólann! 

- Ferilbókin. 

- Íslandsmót í iðngreinum, munu starfsmenn Rafmenntar koma til með að hjálpa til við 

Íslandsmótið. 

- Afhending sveinsprófa, þarf að gera mun betur og stækka viðburðinn! 

3) Fjölskylduhátið RSÍ. 

4) Ákvæðisvinnustofa, breytingar framundan. 

5) Gullmerkis afhending 1.sept, verður í sal Rafiðnaðarskólans. 

6) Staðan innan ASÍ, hvert verður okkar hlutverk, hverjir koma til greina sem forsetar ASÍ. Þurfum 

að móta plan B. Útgangspunktur verður að halda vinnuni áfram á Facebook, og halda jafnvel 

auka fund í sumar. Miðstjórnarmenn fái 

7) Borgþór fór yfir fund sem Kristján formaður RSÍ ásamt Borgþóri áttu með Sólveigu formanni 

Eflingar. 

8) Skipun í stjórnir Rafmenntar Hilmar í fræðsluskrifstofuna og Hrafn í Rafiðnaðarskólann. 

9) Miðstjórnarfundur, vandræði að manna fundin, mörg forföll. 

10) Tölvustyrkur upp á 40.000 kr til allra trúnaðarmanna innan RSÍ. 

11) ASÍ ungir leiðtogar, samantekt frá Margréti og Andra. 

12) Formannafundur 3.júní í Noregi, Borgþór fer. 

13) Húsnæðiskaup í Reykjavík, umræður um fasteignaverð og hvað skal miða við. Áætlun að selja tvö 

á Spáni. 

14) Iðnaðarmannagolfmót 2.júní. 

15) Þing ASÍ-UNG 14.sept 2018. Margrét fer fyrir hönd FÍR. 
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16) Sigmundur Grétarsson lagði fram tillögu að gjöf til maka stjórnarmanna FÍR vegna fjarveru. 

Tillögunni var hafnað með miklum meirihluta. 

17) Skipun í nefndir innan RSÍ: 

- Starfsgreinaráð : Svavar Jón Bjarnason, Sigurður Freyr og (Margrét).  

- Nemaleyfisnefnd : Hilmar Guðmanson. 

- Kjörstjórn og umsjón kjörskrá : Adam Kári Helgason. 

- Menntanefnd ASÍ : Í skoðun (Þór Pálsson). 

- Menntanefnd NEF-U : Guðmundur Ævar Guðmundsson. 

- Mat á menntun erlendra starfsmanna (Jens) : Andri Reyr 

Fundi slitið : 20:31 


