
05/09 2018 Stjórn og trúnaðarráð FÍR Stórhöfða 31 4.hæð

Mætt voru: Andri Reyr Haraldsson, Guðmundur Gunnarsson, Hilmar Guðmannsson, 
Sigmundur Grétarsson, Kristján Helgason, Einar Hafsteinsson, Guðmundur Ævar 
Guðmundsson, Berglind Leifsdóttir, Hafsteinn Hreiðarsson, Viðar M. Þorsteinsson, 
Hrafn Guðbrandsson og Adam Kári.

Fundur settur 18:05.

1) Ritari les fundagerð síðasta fundar

2) Borgþór bendir á að FÍR þurfi meiri virkni á netinu. Þarf að halda heimasíðu og 
facebook virkari. 

3) Lýsa fundur fólksins á Akureyri, vantar einhverja til að fara.

4) Euroskills æfingar ofl. Kynningarmál og kostnaðaráætlun ofl.

5) Adam fer í viðtal til Gulla á Bylgjunni, búa til minnisblað.

6) Framboð til stjórnar FÍR 2019.

7) Miðstjórnarfundur ASÍ, Borgþór var varamaður fyrir Gylfa.

8) Þing ASÍ ung.

9) Menntamál, stjórn rafmenntar, vinnutap ofl.

10) Undirbúningsfundur fyrir ASÍ þing 10.sept.

11) Miðstjórnarfundur RSÍ 6/9.

12) Gullmerkjaafhendingu var frestað til 20.sept.

13) Sveinsprófsafhendingu var frestað til 20.okt.

14) Heiðra fráfarandi sveinsprófsnefnd með góðum gjöfum.

15) Vinnueftirlit innan RSÍ og hinna iðnaðarmannafélagana. Á enn eftir að ráða í 
stöðugildi sem fékkst samþykkt á sambandsstjórnarfundi.

16) Sigmundur varar við versnandi atvinnu ástandi um mitt ár 2019.

17) Samningar og launataxtar, þarf að skera neðan af launatöflunum, þeir einu sem 
lenda á töxtum eru erlendir starfsmenn.

18) Námskeið í fundarstjórnun á laugardag eftir trúnaðarmannaráðstefnu.

19) Þing ASÍ, hver getur verið allan tímann og hver getur verið til vara.

20) Virkni innan stjórnar FÍR, vantar fleira fólk sem getur verið virkt. Mikil vinna verið
á fáar hendur.
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21) Kristján Helga tilkynnti fundinum að hann myndi ekki gefa kost á sér næst í 
gjaldkerastöðuna.

22) Öryggislásar eiga að vera komnir til skila, 420 lásar voru sendir.

23) Dagný lögfræðingur er starfsmaður RSÍ ung.

24) Mat á menntun rafvirkja til vélstjóranáms, þarf að komast á skrið.

25) Samningatækni námskeiðið, punktar frá því, hvernig er best að haga 
samningum.

26) Klæðnaður og framkoma á samningafundum.

27) Tímalína á samningaferlinu tilbúin og lýtur vel út.

28) Rafmennt, miðað við einnar klukkustundar fund í mánuði hjá stjórn Rafmenntar 
mun stefnumótun skólans taka mest allan tímann. 

Fundi slitið 19:54


