
 

 

Stjórn FÍR  
 

Reykjavík 14. september 2022 
 
Fundarstaður: Stórhöfði 29 

Mættir voru: Andri Reyr Haraldsson, Guðmundur Ævar Guðmundsson, Sigmundur Grétarsson, 
Kristján Helgason og Eiríkur Jónsson. 

Mættur í fjarfundi: Sigurður Freyr Kristinsson. 

Fundur hófst kl. 18:43. 

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

Dagskrá: 

1. Fundargerð 
Formaður lagði fram fundargerð frá fundi stjórnar 17.08.2022 til samþykktar, fundargerðin 
var samþykkt. 
  

2. Málefnahópar FÍR 
Formaður ræddi um málefnahópa FÍR og hvetur stjórn og trúnaðarráðs félaga að skrá sig 
í hópavinnu.  
 

3. Vinnufundir FÍR 
Formaður ræddi um vinnufund FÍR sem verður í framhaldi af trúnaðarráðstefni RSÍ 17. og 
18. nóvember á Selfossi. Búið að taka frá herbergi fyrir fimmtán manns. Stefnt að fundi 
ljúki um tvö leitið á laugardeginum. 
 

4. GPTU fundur Írlandi 
Formaður ræddi um GPTU fundinn á Írlandi og kom með tillaga frá stjórnarmanni að 
Andri og Guðmundur Ævar fari á fundinn og var það samþykkt.  

 
5. ASÍ þing 

Formaður kynnti lista með þeim sem eru fulltrúar og varafulltrúar FÍR á þingi ASÍ og var 
hann samþykktur. 

 

 



6. Staðan á 2F og kjarasamningum 
Formaður ræddi um kröfugerðina sem verður lögð fram. Verið að vinna framtíðarplan 2F 
og er það langt komið. 

7. Opið hús og kaup á sófa og borði 
Formaður kom með tillögu um opið hús 28. september. Samþykkt. Eins var tillaga um 
kaup á sófa einum eða tveimur og borði við þá. Samþykkt að kostnaður yrði að hámarki 
200.000,-. 
 

8. Sveinprófsafhending. 
Sveinprófsafhending verður þann 17. september, eru stjórnamenn hvattir til að mæta. 
 

9. Öryggisnefnd FÍR 
Vinna í öryggisnefnd heldur áfram og gengur vel. Komið er form á skýrslugerð. Stefnt er 
að fundi með innviðaráðaneyti í október/nóvember. 

 

10. Félagsfundir  
Formaður og Jökull úr trúnaðarráði fara til Ísafjarðar 23. september, Sigurður Freyr hefur 
séð um undirbúning kvöldsins og heimsóknarinnar. Það á að heimsækja Menntaskólann 
á Ísafirði og halda kynningu fyrir grunndeild rafiðna. Fyrirtæki heimsótt. Um kvöldið er 
Pub Quiz hjá RSÍung. Formaður fór til Egilsstaða og tók þátt í Pub Quiz hjá RSÍung eins 
var farið í heimsókn VA (Verkmenntaskóla Austurlands) og haldin kynning fyrir grunndeild 
rafiðna, eins var farið til Fjarðaráls. 

 
11. Erindi sem Helgi Ingason sendi á stjórn 

Stjórn samþykkti að boðað yrði til sáttarfundar með Helga og Óli lögfræðingur yrði 
fenginn til aðstoðar. 
 

12. Önnur mál  
Staðan ritun sögu FÍR rædd. Rætt var að bókin yrði annað og meira en þurrar staðreyndir 
og upptalning. Mikilvægt er að bókin verði læsileg með myndum úr félagsstarfinu. 

 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19:35. 

Fundargerð ritaði SÞG 

 


