
 

 

15/05 2019                                              Stjórn og trúnaðarráð FÍR                             Stórhöfða 31 4.hæð 

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

Margrét Arnarsdóttir, Viðar M Þorsteinsson, Arnar Þór Björgvinsson, Eiríkur Jónsson, Gauti Þorvaldsson, 

Guðmundur Gunnarsson, Björn Hilmarsson, Jakob Þór Leifsson, Svavar Jón Bjarnason, Kristján Helgason, 

Hrafn Guðbrandsson og Guðmundur Ævar Guðmundsson. 

Í fjarfundi: Engin 

Fundur settur 18:05 

Borgþór setur fundin og minnir fundarmenn á að vera málefnalegir í umræðum. 

Ritari les fundagerð síðasta fundar, hún var samþykkt með smávægilegum breytingum. 

Þing RSÍ rætt 

- Lagabreytingar sambandstjórnarfunda vantaði inn á þingið 

- FK fékk tímabundna inngöngu í RSÍ, og hefði því átt að taka það mál fyrir á þingi RSÍ 

- Lagabreytingar um fjölda fulltrúa inn á þing, framganga FTR til skammar, þingforseti missti 

algjörlega stjórn á þinginu 

- Starfsmenn RSÍ og Rafmenntar sem voru að kjósa gegn eigendum sínum, er það sanngjarnt 

gagnvart starfsmönnum? 

- Vinna kjörbréfanefndar 

- Lög á heimasíðu RSÍ orðin úrelt frá 2011 

- Skipulag þingsins mjög lélegt 

- Að þingforsetar verði ekki frá RSÍ  

- Lagabreytingartillaga FÍR sem send var til miðstjórnar en var breytt af Kristjáni formanni RSÍ og 

Jakobi formanni FTR?? Og var svo lögð fyrir framkvæmdarstjórn, þetta þykir mjög alvarlegt þar 

sem upprunalega tillagan var ekki sett inn á þingið. 

Innganga Grafíu inn í RSÍ miklar umræður 

Boggi og Sigmundur fara og ræða við Óla lögmann RSÍ um þingið og möguleika á því að kæra þingið. 

Kanna stöðu FÍR innan RSÍ. 

Félagsfundur FÍR um kjarasamninga ræddur, fá Sigurð Frey frá Ísafirði til að hjálpa til við fundastjórn, 

fundur settur á fimmtudag 16.maí kl 19:00 að Stórhöfða 27 1.hæð. 

Hrafn stjórnarformaður Rafmenntar fer yfir menntamálin 

- Aðalfundur átti að vera á morgun en var frestað til 28.maí 

- Skuld skólans er greidd 

- Miklar breytingar á skólanum, kennitala Rafmenntar verður notuð eftir aðalfund og ein stjórn 

tekur við átta manns + tveir varamenn 

- Varamenn í stjórn verða alltaf kallaðir inn 

Mörg vandamál innan skólans. 



 

 

Senda inn ályktun frá FÍR um hvað umsækjendur sviðsstjóra sterkstraums þurfa að hafa  – Margrét – 

Eiríkur – Andri  

Tillaga Kristjáns um að skipa nefnd fyrir innra starf FÍR – Verður rætt betur á næsta fundi 

Fundi slitið : 20:00 

 

 

 


