
15/08 2018 Stjórn og trúnaðarráð FÍR Stórhöfða 31 4.hæð

Mætt voru: Andri Reyr Haraldsson, Guðmundur Ævar Guðmundsson, Kristján 
Helgason, Borgþór Hjörvarsson, Guðmundur Gunnarsson, Hilmar Guðmannsson, 
Hrafn Guðbrandsson, Margrét Arnarsdóttir, Einar Hafsteinsson, Magni Rafn Jónsson, 
Viðar M. Þorsteinsson, Sigurður Freyr Kristinsson og Helgi M. Ingason.

Í fjarfundi : Þór Ottesen og Berglind Leifsdóttir.

Gestir : Kristján formaður RSÍ

Fundur settur 18:15.

Ritari fer yfir fundargerð síðasta fundar.

Ákvæðisvinnustofa umræður um nýjan starfsmann og nýja menn í nefnd.

Fyrsti stjórnarfundur Rafmenntar, Hrafn fer yfir. 

- Stefnumótun skólans í gangi
- Vinnufundur stjórnar og starfsmanna 
- Rafrænt áhættumat, eyrnamerktir peningar hjá skólanum í það verkefni. En 

svoleiðis app hefur nú þegar verið búið til hjá landsvirkjun.

Kristján formaður RSÍ fer yfir stöðu í samningamálum. 

- Á eftir að fastmóta raunhæfa kröfu í launaliðnum, annars er kröfugerðin 
tilbúin. Kjararáð klárlega fyrirstaða.

- Samvinna með öðrum iðnaðarmannasamböndum?
- Verkfall hvernig skal standa að því o.s.frv.

ASÍ og forsetakosningar þar.

- Þurfum að kynna okkur áherslur hinna framboðanna, hvað gera þau fyrir 
iðnaðarmenn?

- FÍR styður Kristján formann RSÍ hver sem hans ákvörðun verður.

Hringferð um landið, austfirðir, Akureyri og vestfirðir.

- Nýta ferðir, t.d. FÍR og Rafís.

Starfsmannamál, lögfræðingur RSÍ, og fleiri.

Orlofsnefnd og virkni þar.

Skipun í nefndir og ráð innan RSÍ. Sveinsprófsnefnd ofl.

RSÍ ung, þarf að virkja betur! Ráðstefna ASÍ ung þurfum að senda fulltrúa.
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Menntastefna 9.október, menntamálaráðherra mætir.

Euroskills keppnin og ráðstefnan, samantekt frá Andra og Ævari. 

- Merktur fatnaður og annað.

Gullmerkjaafhending, Guðmundur Ævar sér um það, Björn Ágúst sér um 
skipulagningu. 

Samstarf höfuðborgafélagana, bakslag eftir síðasta fund. Ekkert að gerast, Danir 
áttu að halda næsta fund í sept en ekkert hefur verið gert. Hugmynd að FÍR haldi 
fund á Íslandi 2019 ef ekkert gerist.

Önnur mál

Vinnustaðaeftirlit, annað stöðugildi, hvað er að frétta?

Fundi slitið 20:26


