
 

 

Stjórn FÍR  
 

Reykjavík 17. ágúst 2022 
 
Fundarstaður: Stórhöfði 29 

Mættir voru: Andri Reyr Haraldsson, Sigmundur Grétarsson, Kristján Helgason og Þór 
Hinriksson. 

Mættur í fjarfundi: Sigurður Freyr Kristinsson. 

Fundur hófst kl. 18:05. 

Formaður setti fund, bauð fundarmenn velkomna og gekk til dagskrár. 

Dagskrá: 

1. Fundargerð 
Formaður lagði fram fundargerð frá fundi stjórnar 08.06.2022 til samþykktar, fundargerðin 
var samþykkt. 
  

2. Kjaramál 
Formaður lagði til að hafa launakönnun fyrir komandi kröfugerð, það mynda styrkja okkur 
í vinnu við kröfugerð. Voru fundarmenn sammála því. 
 

3. Rafmennt  
Formaður ræddi um stöðu Rafmenntar og kom með hugmynd að fá trúnaðaráðsmenn 
sem hafa áhuga á menntamálum. Rætt var um hvernig viljum við sjá framtíð Rafmenntar. 
 

4. 2F 3-4 ára plan  
Stjórnin ræddi um stöðu mála hjá Húsi fagfélaganna. Líklegast mun FIT hætta í 
samstarfinu. 

 
5. Ákvæðisvinnustofa 

Formaður upplýsti að unnið væri ráðningu starfsmanns, eru hann auk aðila frá SART og 
Þór skólastjóri skólans að vinna að málinu .  

6. Öryggisnefnd 
Formaður upplýst að nefndin hefði fundað. Stefnt er að fundi með innviðaráðaneytinu á 
næstunni. 



 

7. Gullmerki (10.sept) 
Stefnt að hafa félagsfund um leið og gullmerkjaafhendingu á landsbyggðinni. Eftir er að fá 
að vita um fjölda gullmerkjahafa. Dagskrá verður unnin miðað við þann fjölda. 

 
8. Félagsfundir (dagsetningar og fjöldi) 

Stefnt er að halda fundi á Ísafirði, Sauðárkróki, Egilsstöðum, Akranesi auk þess að 
athuga með Höfn í Hornafirði. Ákvörðun um dagsetningar þegar fjöldi gullmerkjahafa er 
ljós. 

9. Sveinsprófsnefnd (skipun) 
Formaður ætlar að hafa samband við nefndarmenn um áhuga þeirra að sitja áfram í 
nefndinni.  

 
10. Nemakeppnir 

Hafinn er undirbúningur fyrir Íslandsmótið sem verður haldið í mars 2023.  
Euroskills verður haldið í Póllandi september 2023. 

 
11. Önnur mál 

Global power verður haldið í Írlandi 13. til 15. nóvember. 
Trúnaðarráð verður boðað til fundar 24. ágúst. 
Andri og Þór fara á námskeið í vefsíðugerð Samþykkt að Þór fái greitt vinnutap. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:50. 

Fundargerð ritaði SÞG 

 

 

 


