
 

                                                         Stjórn FÍR   
  

Reykjavík  3. mars 2021 

 

Fundarstaður :  Stórhöfða 29 þriðja hæð 

Mætt voru: Margrét Arnarsdóttir,  Guðmundur Ævar Guðmundsson, Þór Hinriksson, Hilmar 

Guðmannsson, Kristján Helgason  og Sigmundur Grétarsson. 

Fundur hófst  kl. 18:15 

Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna og gekk til dagskrár 

Dagskrá: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð lesin upp og samþykkt, Formaður og ritari (munu) undirrita 

fundargerð og ganga frá henni til vörslu.  
 

2. Reglugerðar breyting varðandi vinnustaðanám (til upplýsinga) 

Formaður leggur fram til upplýsinga breytingar á reglugerð varðandi 

vinnustaðanám. 

 

3. Kaffi fundir (til upplýsing). 

Formaður varpar fram hugmynd um kaffifundi og fyrirkomulag þeirra, 

Formaður leggur fram hugmynd um kaffifundi og biður stjórn að taka þátt í 

að skipuleggja þá.   
 

4. “Upplýsinga/frétta fulltrúi” (til umræðu og afgreiðslu) 

Formaður leggur fram tillögu um að FÍR ráði upplýsinga/fréttafulltrúa. 

Kostnaður verður 80-90 stundir fram að aðalfundi. 

Umræður. 

Samþykkt.  
 
 
 

      



5. Fundur með trúnaðarráði (til umræðu og afgreiðslu) 

Formaður leggur til að fundað verði með trúnaðarráði fyrir aðalfund 

félagsins. Samþykkt að halda fund 17.03.21. 
 

6. Opna deildin (til upplýsinga) 

Formaður leggur fram til upplýsinga tillögu að verklagi við inntöku á 

umsækjendum í opna deild FÍR. Stjórn felur formanni og skrifstjóra RSÍ að 

samþykkja þá sem uppfylla skilyrði. Samkvæmt verklagi opnu deildarinar. 

Umræður  

 

 

7. Ársskýrsla stjórnar (til umræðu) 

Rætt um ársskýrslu stjónar. 

Formaður mun senda stjórn ársskýrsluna til umsagnar. 
 

 

8. Kjaramál og kjaranefnd  FÍR (til umræðu)  

Umræða um kjaramál og kjaranefnd FÍR. 

 
 

9. Lagabreytingar fyrir aðalfund (til umræðu) 

Formaður fylgir úr hlaði lagabreytingum sem leggja á fyrir aðalfund. 

Umræður. 

Tillögurnar og rökstuðningur fyrir breytingum verða sendar stjórn fyrir 

næsta fund til umsagnar. 

 

10. Fundir stjórnar (til umræðu) 

Umræða um hvenær fundir stjórnar verða fram að sumarfríi. 

Vinnufundur verður 10. Mars.  
 

 

11.  Önnur mál. 

Varaformaður fór á fund hjá mannvirkjastofnun og var rætt um öryggismál          

rafvirkja. 

 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20.35 

Fundargerð ritaði SÞG 

 

 


