
10/10 2018                                              Stjórn og trúnaðarráð FÍR                             
Stórhöfða 31 2.hæð

Mættir voru: Andri Reyr Haraldsson, Guðmundur Gunnarsson, Einar Hafsteinsson, 
Kristján Helgason, Borgþór Hjörvarsson, Hafsteinn Hreiðarsson, Sigmundur 
Grétarsson, Margrét Arnarsdóttir, Helgi M. Ingason og Guðmundur Ævar 
Guðmundsson.

Í fjarfundi: Adam Kári Helgason og Berglind Leifsdóttir.

Gestur: Björn Ágúst

Fundur settur 18:14

1) Ritari las fundargerð síðasta fundar, hún var samþykkt.
2) Björn Ágúst starfsmaður RSÍ fer yfir orlofsmál, ný húsnæði ofl.
- Umræður um hvað skuli gera til framtíðar, Flúðir, Skógarnes ofl.
- Að byggja á Eskifirði fékk ekki góðar undirtektir.
- Búið að selja gömlu húsin á Spáni.
3) Breytingar á húsnæði að Stórhöfða 31, tafir á framkvæmd, teikningar ekki 

tilbúnar.
- Réttindalausir menn að vinna við rafmagn í framkvæmdum á Stórhöfða 31, 

þarf að taka á þessu og það með hörku! Verður tekið fyrir í miðstjórn RSÍ.
4) Framsal samningsréttar til RSÍ, hvað er raunhæft.
- Ákveðið var að framselja samningsrétt FÍR til RSÍ en þó skal það bókað að FÍR 

vill ekki framselja það umboð lengra nema það komi aftur til samþykktar 
stjórnar FÍR.

5) Miklar hita umræður um komandi kjarasamninga, á að hafa kjararáðshækkun 
til viðmiðunar? Almennt ósætti um hvað skuli gera, mjög skiptar skoðanir og 
oftar en einu sinni barið í borð.

6) Margrét fer yfir heimsókn í rafiðnaðarskóla í Bretlandi. Skipulag og verklag til 
fyrirmyndar. Hvað getum við lært af þeim? Leggja mikla áherslu á “Health 
and safety”, hreinlæti, öryggi og snyrtimennska. Mjög góð samantekt.

7) Öryggismál, þurfum að leggja áherslu á notkun öryggisbúnaðar í kynningum í 
skólum og öðru. Dauð hetja er engin hetja!

8) Félagsfundir á Egilsstöðum og Nesskaupstað. Mjög góð mæting á báðum 
stöðum, flottir fundir og góðar umræður.

9) Fulltrúar á ASÍ þing, búið að manna stöður FÍR, aðalfulltrúar eru:
- 1.Borgþór Hjörvarsson

2.Sigmundur Grétarsson 
3.Guðmundur Æ Guðmundsson
4.Andri Reyr Haraldsson
5.Björn Hilmarsson 
6.Berglind Leifsdóttir

- Til vara:

- Varamenn
1.Adam Kári Helgason
2.Kristján Helgason
3.Hrafn Guðbrandsson

https://www.facebook.com/bjorn.hilmarsson.7?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCiZgGkfbFe5MCX3UuRFMWWv2eu6EuXwNiT-TqJP6cnEQdUGAfaOyxdQciOIgXfuKaP9jI46sJoxelA&dti=616673488476800&hc_location=group
https://www.facebook.com/kristjan.helgason.79?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDdTc0BQQTOBtxxlthuo8rCx2fVbuZ0jvxKGpSe2bP6PXFtX-SaJTBozEuq_W9288gGwkcyDpYcmWnS&dti=616673488476800&hc_location=group
https://www.facebook.com/adam.k.helgason?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAHcDxZNDb4xMXRfZbNIwPw2zOdmJvGlh9bcSpqegtNXLYXDh6_xB25NUZUb3BfiJ-ldvdi3TDH5Vgm&dti=616673488476800&hc_location=group


- 4.Guðjón V. Guðjónsson

10) Euroskills, hvað má betur fara. Standa betur að kynningarmálum, hafa 
betri yfirsýn, hvað er hægt að gera og hvað fáum við út úr þessu. Hefði mátt 
gera betur með Instagram.

11) Trello eða sambærileg verkefnastjórnun. Ævar villa auka notkun á því fá
fleiri til þess að koma að verkefnum.

12) Ábending að þeir sem fari erlendis á vegum félagsins skili einhverju til 
baka, t.d. myndum og skýrslu.

Fundi slitið 20:40


