
Lagabreytingar FÍR á aðalfundi 2022 (samþykkt á fundi stjórnar og trúnaðarráðs 30.mars 2022)

Yfirstrika fellur út, rauðlitað kemur nýtt inn.

Lög FÍR er hægt að finna í heild sinni á heimasíðu FÍR (https://fir.is/um-fir/log-felagsins/)

4.grein

(Breyting á 3.málsgrein)

Aðild að félaginu geta þeir átt, sem lokið hafa störfum vegna aldurs, voru félagsmenn í a.m.k. fimm ár

fyrir starfslok. Félagsmenn sem hafa lokið störfum vegna aldurs hafa ekki kosningarrétt í

atkvæðagreiðslum um kjarasamninga.

(Breyting á 5.málsgrein)

Heimilt er að veita inngöngu í félagið þeim sem eru í starfsnámi í þeim greinum sem taldar eru upp í

fyrstu málsgrein, hvort sem þeir eru í námi á vinnumarkaði eða í skólum. og eru á aldrinum 16 til 35

ára og eru þeir gjaldgengir í starfi ungliða á vettvangi félagsins. Einnig er heimilt samkvæmt þessari

málsgrein að veita inngöngu í félagið þeim sem eru í starfsnámi og eru eldri en 35 ára. Leggja skal

félagsaðild einstaklinga samkvæmt þessari málsgrein fyrir stjórn félagsins til samþykktar og skal stjórn

félagsins í október og febrúar ár hvert fjalla um félagsaðild þeirra.

5.grein

(Breyting á 2.málsgrein)

Enginn telst fullgildur félagsmaður fyrr en inntökuumsókn hans hefur verið samþykkt af meirihluta

stjórnar félagsins og er umsækjanda þá afhent félagsskírteini. Félagsmaður skal að jafnaði bera

félagsskírteini á sér við vinnu.

(Breyting á 3.málsgrein)

Hafni stjórn félagsins umsókn um inntöku, hefur umsækjandi rétt til að vísa umsókn sinni til

félagsfundar. Synji félagsfundur umsókn um inngöngu í félagið á umsækjandi rétt á að skjóta málinu

til Rafiðnaðarsambands Íslands samkvæmt ákvæðum 1011. gr. laga þess. Umsækjandi á rétt á að vísa

úrskurði RSÍ til Alþýðusambands Íslands samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga þess.

(Breyting á 4.málsgrein)

Hafi félagsmaður, sem uppfyllir ákvæði 4. gr., greitt til sjóða félagsins í sex mánuði eða lengur og

hefur ekki sótt um skriflega samkvæmt 1. mgr., telst hann fullgildur félagi og skal stjórn félagsins

tilkynna honum það með tölvupósti eða ábyrgðarbréfi og gefa honum kosta á að staðfesta eða gera

athugasemd við félagsaðild sína. Að liðnum sex vikum frá tilkynningu um félagsaðild samkvæmt

þessari mgr. skal stjórn félagsins afhenda nýjum félagsmanni félagsskírteini.

6.grein

(Breyting á 1.málsgrein)

Úrsögn úr félaginu getur því aðeins átt sér stað:

1. Að félagsmaður hefji sjálfstæðan atvinnurekstur á hverju því starfssviði, sem heyrir til starfa

félagsmanna RSÍ.

2. Að félagsmaður hætti störfum í iðngrein sinni.



3. Að félagsmaður flytji búferlum af félagssvæðinu.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og verður því aðeins tekin til greina að félagsmaður standi ekki í

óbættum sökum við félagið.

Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst, eða

ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu, þar til að vinnustöðvun hefur verið formlega

aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru

stéttarfélagi sem lagt hefur niður störf vegna löglegrar deilu um kaup og kjör.

8.grein

Skyldur félagsmanna eru:

1. Að hlýða lögum félagsins, fundarsköpum, félagssamþykktum, fyrirskipunum og samningum í öllum

greinum.

2. Að greiða gjöld sín til félagsins á réttum gjalddaga.

3. Að gegna trúnaðarstöðum fyrir félagið sbr. þó 44. gr.

4. Að vinna ekki með mönnum, sem eru án starfsréttinda í rafiðnaði, ófélagsbundnum mönnum eða

mönnum, sem standa í óbættum sökum við félagið.

5. Að vinna ekki með erlendum ríkisborgurum nema að félagið hafi samþykkt atvinnuleyfi þeirra, að

því tilskyldu að þeir njóti ekki lakari kjara en kveðið er á um í samningum félagsins við

atvinnurekendur.

Félagsmaður sem hyggst hefja vinnu á nýjum vinnustað skal tilkynna félaginu ráðningu sína. Áður en

ráðning fer fram skal félagsmaður afla sér nauðsynlegra upplýsinga um vinnustaðinn hjá skrifstofu

félagsins.

10.grein

Ef sannað er að félagsmaður hefur brotið gegn ákvæðum 8. gr. a-liðar laga þessara, skal stjórn
félagsins veita honum áminningu. Sé brotið ítrekað skal stjórnin leggja rökstudda tillögu um
brottvikningu viðkomandi félagsmanns úr félaginu fyrir trúnaðarráð félagsfund.
11.grein

(Breyting á 1.málsgrein)

Vanræki félagsmaður greiðslu tilskilinna gjalda til sjóða félagsins sbr. ákvæði 9. gr. b-liðar, er stjórn
félagsins heimilt að svipta hann félagsréttindum með viku fyrirvara þar til skuldin er að fullu greidd.
12.grein

(Breyting á 2.málsgrein)

Úrskurði félagsfundar um áminningu eða brottvísun félagsmanns má vísa til Rafiðnaðarsambands
Íslands samkvæmt ákvæðum 1011. gr. laga þess. Félagsmaður á rétt á að vísa úrskurði RSÍ til
Alþýðusambands Íslands samkvæmt ákvæðum 10. gr. laga þess.

27.grein

Ritari skráir í fundargerðabók greinilega frásögn um það sem gerist á stjórnar-, trúnaðarráðs- og
félagsfundum. Ritari undirritar fundargerðir funda ásamt formanni.



Fundargerð skal borin upp til samþykktar á næsta fundi stjórnar og/eða trúnaðarráðs, ef
athugasemdir berast skal lagfæra fundargerð þar til hún fæst samþykkt.

28.grein

Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með sjóðum og fjárreiðum félagsins., innheimtu gjalda og færslu

bókhalds eftir nánari fyrirmælum stjórnar.

43.grein

Kjörstjórn skal sjá um gerð kjörskrár og lista yfir þá félagsmenn, sem ekki eru á kjörskrá vegna skulda.

Kjörstjórn skal sjá um að kjörskrá og skuldalisti liggi frammi á skrifstofu félagsins frá því að

atkvæðagreiðsla er auglýst. Allar kærur vegna kjörskrár skal kjörstjórn úrskurða jafnskjótt og þær

berast. Kærufrestur er til loka atkvæðagreiðslunnar.

Umboðsmenn lista eða tillögu skulu hafa rétt á að fá eitt afrit af kjörskrá ásamt skuldalista um leið og

atkvæðagreiðsla er auglýst.

Kjörstjórn sér um talningu atkvæða að kjörfundi loknum. Umboðsmönnum lista frambjóðenda eða

tillögu er heimilt að hafa einn fulltrúa viðstaddan talningu atkvæða.

56.grein

Lögum þessum má aðeins breyta á lögmætum aðalfundi, hafi þess verið getið í fundarboði og þarf til

þess 2/3 atkvæða viðstaddra félagsmanna. Hægt er að bera fram breytingartillögur á þær

lagabreytingar sem hafa verið lagðar fram fyrir aðalfund á fundinum. Stjórn áskilur sér rétt til að laga

málfars- og/eða stafsetningarvillur milli aðalfunda.


