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Dagskrá: 
 
1. Fundargerðir 

Fundargerðir frá fundum 2.09.2020, 11.11.2020, 5.02.2021, 4.05.2021 og 17.05.2021 hafa 
verið drifinu án athugasemda og teljast þær samþykktar. 
Margrét las fundargerð frá fundi 25. Ágúst og var hún samþykkt. 

 
2. Skotmót 

Varaformaður sagði frá fyrhugðu skotmóti og fyrirkomulagi. 

3. Saga FÍR  
Formaður lagði fram tillögu að láta rita sögu og var samþykkt að formaður myndi halda 
áfram með málið og kæmi með hugmyndir á næsta fundar. 

4. Erindi til trúnaðarráðs FÍR 
Formaður lagði fram erindi sem barst formanni og varaformanni FÍR.  

Formaður og gjaldkeri buðust til að yfirgefa fund ef fundarmenn óskuðu þess, fundarmenn 
töldu svo ekki vera.  

 
A. Telur trúnaðarráð eðlilegt að formenn hlutist til um kosningar? 

 Trúnaðarráð telur það ekki eðlilegt. Trúnaðarráð telur að 
formaður hafi ekki hlutast til í seinustu kosningum eða fyrri 
kosningum. 

 



B. Eru þessi vinnubrögð formanns kjörstjórnar dæmi um vinnubrögð 
sem við viljum láta bendla FÍR við? 

 Trúnaðarráð hefur ekkert í höndunum sem styður dæmi um 
slík vinnubrögð.  

 
C. Hvernig á að kæra kjörstjórn til kjörstjórnar og stjórn til stjórnar? 

 Samkvæmt lögum FÍR er hægt að vísa málum til stjórnar og 
trúnaðarráðs, úrskurði stjórnar og trúnaðarráðs má vísa til 
félagsfundar ef ósætti er um úrskurð félagsfundar má vísa því 
til Rafiðnaðarsambandsins. Ef ósætti er um úrskurði 
Rafiðnaðarsambandsins má vísa því til Alþýðusambands 
Íslands. 

 
D. Hvers vegna má ekki sýna frambjóðanda bráðabirgðagögn? (sér í   
lagi þegar viðkomandi er þegar í trúnaðarráði) 

 Þegar óskað var eftir bráðabirgða gögnum lágu þau ekki 
fyrir.  

 
D.1. Hvers vegna lágu fjármagnsgögn ekki ennþá fyrir þegar   
aðalfundur byrjaði 

 Gögn bárust seint frá fagaðilum og ekki lá fyrir að taka 
ársreikning upp á aðalfundi þar sem átti eingöngu að fresta 
fundi vegna aðstæðna.  

Svar samþykkt af öllum 14 fundarmöönum 

5. Framhalds aðalfundur 
Formaður sagði frá undirbúningi framhaldsaðalfundar 22. September og hvatti til þess að 
fundarmenn létu sem flesta vita af fundinum. 

6. Málefni stjórnar 
Formaður sagði frá því að verið væri að gera starfsreglur fyrir FÍR. 

7. Starfsreglur miðstjórnar 
Formaður sagði frá starfsreglum sem búið ganga frá á Sambandsstjórnarfundi. 
 

8. Önnur mál 
Formaður hvatti fundarmenn til að vera viðstadda sveinprófsafhendingu.  
Samþykkt að leggja fram tillögu á framhaldsaðalfundi 22. September um að greiða formanni 
laun allt 50%  fram að næsta aðalfundi FÍR 2022. 

 
 
 
 
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 20:36    
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