
 

Stjórn og trúnaðarráð FÍR   

 
Reykjavík 2. september 2020 

 

Fundarstaður :  Stórhöfði 29 

Í fjarfundi voru : 

 

 

Mætt voru : Margrét Arnarsdóttir ,  Sigmundur Grétarsson, Helgi M Ingason , Kristján Helgason, Guðjón 

Guðmundsson, Jakob Þór Leifsson, Guðmundur Ævar Guðmundsson, Hilmar Guðmundsson, Þór 

Hinriksson, Arnar Þór Birgisson, Kristján Helgason, Magni Rafn Jónsson , Jökull Harðarsson, Hafsteinn 

Hreiðarsson, Eiríkur Jónsson og Guðmundur Gunnarsson 

Fundur settur : 18:06 

 

 

Dagskrá: 

 

1. Kristjan Þórður formaður RSÍ  yfir stöðu mála innan RSÍ, og forsendur kjarasamninga. Enn það 

vantar efndir ríkisstjórnarinar. Kaupmáttur og vextir standast forsendur. Nú er samstaða hjá ASÍ 

með að standa við samningana. Eftir að ná samningum við Norðurál, Ísal, Alcoa og Advania-NRTF 

( ratsjárstöð Grindarvík ). Það er núna lítið atvinnuleysi hjá félagsmönnum, enn er hætta á að 

það aukist. 

2. Það er komin ný framkvæmdarstjórn og er skipuð formönnum félagna, við það fjölgar 

framkvæmdarstjórn í níu manns. 

3. Lagt til að fjölga greiddum tímum um fimm tíma á hvern stjórnarmann og var það samþykkt.   

4. Farið yfir næstu fundir og viðburði, og rætt um námskeið eftir trúnó. Ákveðið að hafa gleði 

hitting í janúar ( Þorrablót FÍR ). 

5. Samþykkt að styrkur til sveinsprófsnefndar verður föst upphæð 100 þúsund á ári. 



6. Herferð um lögverndun rafvirkja sem fellst í því að sveinalistin verður auglýstur, og verður hann 

á heimasíðu okkar. Verður skoðað betur af Margréti og félagar hvattir til að senda henni póst 

með hugmyndir. 

7. Afmælisgjöf til RSÍ yrði frá okkur á milli tvær til þrjár miljónir, Margrét ræðir við formenn annara 

félaga hvort áhugi sé að vera með okkur í gjöf. 

8. Heimasíða FÍR kynnt og er stefnt á að hún fari í loftið í september 

9. Hundahald gengur vel í þeim húsum það er leyft og voru aðeins umræður um orlofshús. Það 

verða send út fleirri póstar með upplýsingum og fréttum.  

 

 

Fundi var slitið kl. 20:35 

Fundinn ritaði SÞG 

 


