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Reykjavík 7. september 2021 

 

Fundarstaður: Stórhöfði 29 

Mætt voru: Margrét Arnarsdóttir,  Hilmar Guðmannsson, Þór Hinriksson,  

Eiríkur Jónsson og Kristján Helgason.  

Í fjarfundi: Sigmundur Grétarsson, 

Fundur hófst kl. 17.30 

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

Dagskrá: 

 

1. Fundargerðir 
Formaður lagði fram fundargerðir frá fundum  21.04.2020, 20.05.2020, 12.08.2020, 30.09.2020 
og 2.12.2020 
til samþykktar og voru þær samþykktar. 

 

2. Skotmót 
Formaður bar upp tillögu frá félagsmanni að skotmóti, fyrirkomulagi og kostnaði. Samþykkt að 
greiða allt að 100.000. Guðmundur Ævar tekur að sér að fylgja þessu eftir. 

 

3. Framhaldsaðalfundur 
Formaður sagði frá undirbúningi að framhaldsaðalfundi sem haldinn verður 22. september 2021. 

 

4. Trúnaðarráðsfundur 
Formaður fór yfir þau mál sem verða á dagskrá á næsta trúnaðarráðsfundi. 
 

5. Ályktun varðandi iðnnám 
Formanni kom með tillögu að því að semja ályktun um stöðuna í iðnnámi í dag. Málið rætt og 
ákveðið að skoða aðeins betur  

 

6. Starfsreglur, vinnureglur og skipulagsmál 
Formaður sagði frá vinnu við starfsreglur, vinnureglur og skipulagsmál.  



Formaður óskaði síðan eftir tillögum frá stjórnarmeðlimum til að bæta upplýsingaflæði og 
hugmyndum að skipulagi þegar kemur að fundum stjórnar samkvæmt bókun trúnaðarráðs frá 
fundi 25.8.2021. Málið rætt. 
 

7. Mat á menntun 
Rætt var um aðgang að sveinalista fyrir þá sem fá metna menntun frá ráðuneyti. Formanni fylgja 
málinu áfram. 

 

8. Almennt úr starfinu 
Formaður sagði frá starfi úr húsinu tengdu RSÍ og 2F.  
Rætt var um stöðuna á réttindum sveina og OECD skýrsluna. 
Rætt var um stöðuna á verknámi og breytingu sem tók gildi 1. ágúst 2021 
Hilmar kynnti stöðuna á nýju appi sem RAFMENNT er að vinna að til að stuðla að öryggi 
félagsmanna.  

 

9. Önnur mál 
Rætt um hvort félagið ætti að skoða það að skrá sögu FÍR svo hún verði tilbúin á 100 ára 

afmælinu árið 2026. Formanni falið að undirbúa málið og koma með tillögur fyrir stjórn og 

trúnaðarráð á næsta fundi. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 19.45 

Fundargerð ritaði SÞG 

 


