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09:00 Boltaleit & veiðikeppni
11:00-18:00 Hoppukastalar
13:00-14:00 Skráning í fótbolta & golfkeppni
14:00 Víðavangshlaup
14:30 Fótboltamót (körfubolti)
14:30 Skoppa og Skrítla
16:00 Kaka og svali
19:30 Kvöldvaka
20:30 Verðlaunaafhending
21:00 Dansleikur, Ingó og Veðurguðirnir
23:30 Varðeldur

DAGSK RÁ F JÖLSKYLDUHÁT ÍÐA R 2010

18. til 20. júni borga gestir eftirfarandi verð inn á tjaldstæði á Skógarnesi.

Fullorðnir kr. 1.500.- fyrir nóttina
Börn 13 til 16 ára 750.- 

Börn 12 ára og yngri frítt

Þeir félagsmenn sem bjóða gestum með sér þurfa að vera viðstaddir í hliðinu til þess að gestir komist inn.
Það er því mikilvægt að félagsmenn verði með félagsskírteinin klár þessa helgi, ef félagsskírteinin vantar
þá þarf að fara á skrifstofu RSÍ og sækja um nýtt skírteini tímanlega.

Athugið að félagsmenn fá frían aðgang þessa helgi!
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Starf sambandsins markast vitanlega af ástandinu

sem Hrunið hefur valdið. Fall krónunnar olli auknum

skuldum, hækkandi verðlagi og minnkandi kaup-

mætti. Verðbólga lækkaði ekki eins mikið og gert hafði

verið ráð fyrir og fjöldi heimila í vandræðum. Stjórn-

málamenn voru uppteknir við eitt mál og virtust nýta

sér það sem skjól til þess að komast hjá því að horfast

í augu við hinn raunverulega vanda, að ástæður

Hrunsins var að mestu leiti að finna í röngum ákvörð -

unum innanlands og pólitískri lömunarveiki gagnvart

ofvöxnum bönkum.

Ástandið innan RSÍ hefur verið betra en við mátti

búast, atvinnuleysi var mun minna en í öðrum starfsgeirum, en það

var reyndar að töluverðu leiti tilkomið vegna þess að margir fluttu úr

landi og svipaður hópur fór til náms. Í launakönnunum sem sam-

bandið gerði virtust kjaraskerðingar meðal rafiðnaðarmanna ekki vera

jafnumfangsmiklar og gert hafði verið ráð fyrir í spám.

Áberandi er hversu mikið félagsleg virkni hefur vaxið eftir Hrunið,

tæplega 1.000 félagsmenn sóttu fjölmarga fundi sem haldnir voru

víðsvegar um landið. Margskonar stuðningur er við atvinnulausa

félagsmenn, sérstaklega í formi námskeiðsstyrkja. Einnig var ákveðið

að auka þjónustu með ráðningu lögfræðings og starfsendurhæfing-

arfulltrúa. Töluverð aukning hefur einnig orðið á líkamsræktar-

styrkjum og sjúkradagpeningum.

Hún hefur þótt einkennileg afstaða stuðningsmanna þeirra sem

mótuðu efnahagstefnuna og einkavæðingu fyrirtækja í eigu almenn-

ings. Þenslan var nýtt til þess að lækka skatta og um leið voru bætur

í almenna tryggingarkerfinu lækkaðar með tekjutengingum og

kyrrstöðu skerðingarmarka. Verkalýðshreyfingin mót   mælti þessu

kröftuglega ásamt nokkrum hag fræðingum í Háskólanum og lögð

voru fram gögn sem sýndu svo ekki varð um villst hvert stefndi en

meirihluti þjóðarinnar valdi frekar hægri leiðina og

endurkaus þessa stjórnarstefnu. Það er ríkisvaldið

sem ákvarðar hvernig almenna tryggingakerfið er

rekið og Alþingi sem staðfestir þær ákvarðanir. Ekki

verkalýðshreyfingin.

Á tímum mikillar þenslu og góðrar stöðu á vinnu-

markaði náðist að hækka sérstaklega í hverjum

kjarasamningum á fætur öðrum lægstu launin. Hjá

RSÍ tókst að hækka lægstu taxta 46% umfram

umsamd ar almennar launahækkanir það sem af er

þessari öld. Árin 2006 og 2007 voru meðallaun ís-

lenskra rafiðnaðarmanna með þeim hæstu á norður-

löndum. Verkalýðshreyfingin benti ítrekað á gengi krónunnar væri

fallvalt og að taka yrði það vald frá stjórnvöldum að geta leiðrétt

„blóðsúthellingalaust of góða kjarasamninga með gengisfellingu krón-

unnar.“ Það eru réttkjörinn stjórnvöld sem ákvarða peningastefnuna

og það er gengisfall krónunnar sem veldur lækkun launa og minnkun

kaupmáttar. Krónan dæmir launamenn til dvalar á láglaunasvæði þar

sem stjórnmálamenn nýta hana til leiðréttinga á slakri efnahagstjórn.

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis staðfestir að spillingin hefur

verið yfirgengileg og þjóðin treystir ekki stjórnmálamönnum, Alþingi,

ríkisstjórn og eftirlitstofnunum hins opinbera. Það var ríkið sem brást

almenningi. Það verður ekki haldið lengra á sömu braut. Það hefur

orðið siðrof milli stjórnmálamanna og almennings og það verður að

leggja nýjan grunn.

Í stað þess doða sem heltekið hefur samfélagið vegna þeirrar

ákvarðana fælni, ringulreiðar og ráðaleysi sem einkennt hefur pólitískt

kjörna fulltrúa frá upphafi Hrunsins, er þörf á stórátaki í atvinnu-

málum, skilvirkum aðgerðum í greiðslu- og skuldavanda heimilanna,

aukinni virkni og þjónustu í vinnumarkaðsmálum, jöfnun lífeyrisrétt-

inda og jöfnuði í afkomu ríkissjóðs.

Skilvirka útgönguleið
Hugleiðingar formanns

Útgefandi: .........................................Rafiðnaðarsamband Íslands

Ábyrgðarmaður: .....................................Guðmundur Gunnarsson

Ritstjóri: ................................................Björn Ágúst Sigurjónsson

Blaðamaður: .........................................Björn Ágúst Sigurjónsson

Útlit og umbrot: ....................................Þorsteinn Úlfar Björnsson

Prentvinnsla: .............................................Prentsmiðjan Rúnir ehf

Forsíðumyndin er af Bjarna Gunnarssyni (t.v.) og Ívari Smára

Magnússyni en þeir eru starfsmenn Alcan í Straumsvík.
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Starfsfólkið á Stórhöfða

Skrifstofan

Starfsemi skrifstofunnar er margþætt, hún snýst ekki einvörðungu

um kjarasamninga eins og allnokkrir virðast telja. Lögð hefur verið á

það áhersla undanfarin ár, að félagsmenn sjái sér hag í því að vera

innan samtaka rafiðnaðarmanna frekar en að líta á það sem skyldu.

Á undanförnum árum hefur orðið gríðarleg aukning á því að félags-

menn nýti sér þá þjónustu og tryggingu sem aðild að sambandinu

veitir. Einnig er nýting í orlofskerfinu mjög góð og kallar á mikla vinnu

starfsmanna. Margskonar ráðgjöf er veitt, ekki einungis hvað varðar

túlkun á kjarasamningum, heldur einnig ráðningarsamninga, sam-

skipti á vinnumarkaði, réttindi gagnvart almenna tryggingakerfinu og

tryggingarfélögum og þannig mætti lengi telja.

Starfsmenn

Guðmundur Gunnarsson form. framkvæmdastjórn á skrifstofu,

kjarasamningar og samskipti út á við. ASÍ, nefndarstörf og norræn

samskipti og umsjón skrifstofu. Björn Ágúst Sigurjónsson samskipti

við vinnustaði, umsjón orlofshúsa, umsjón kjarasamninga við stór-

kaupmenn og almenna samninginn. Björn Eysteinsson samskipti við

vinnustaði, umsjón ríkissamnings og samninga við fjarskiptafyrir-

tækin. Birna Birgisdóttir bókhald. Guðrún Guðmundsdóttir gjaldkeri,

styrktarsjóður, umsjón orlofsleigu. Ísleifur Tómasson samskipti við

vinnustaði, vinnuverndarmál, umsjón kjarasamninga við orkufyrir-

tækin. Svava Skúladóttir sér um sjúkrasjóð og skráningar í orlofs-

kerfið. Sigurður Steinarsson sem er í hlutastarfi, sinnir eftirliti á

vinnu    markaðinum, hefur umsjón með íbúðunum í Reykjavík og með

tjaldvögnunum. Sæmundur Hrólfsson umsjón og eftirlit orlofshúsa.

Auk þess er Þorsteinn Úlfar Björnsson að hluta í starfi hjá samband-

inu og að hluta til hjá Félagi tæknifólks.

Síðasta haust var fastráðinn lögfræðingur í samvinnu RSÍ, Matvís

og lífeyrissjóðsins. Það hefur staðið til um nokkurn tíma að ráða lög-

mann og vegna stöðunnar í þjóðfélaginu. Var mikil þörf á lög fræði -

legri ráðgjöf og aðstoð við félagsmenn og því ráðinn lögmaður á

skrifstofuna. Félagsmenn hafa tekið þessari nýjung fagnandi og nýtt

hana vel. Einnig er þetta góð aðstoð við starfsmenn sem eru í betri

stöðu til þess að taka afstöðu til mála og svara með beinskeyttari

hætti. Halldór Oddsson var ráðinn en hann lauk meistaraprófi frá

lagadeild Háskóla Íslands vorið 2009.

Síðasta haust var einnig ráðinn starfsendurhæfingarráðgjafi í sam-

starfi við Virk, starfsendurhæfingarsjóð. Til starfans var ráðinn Sigrún

Sigurðardóttir. Í fyrstu var Sigrún í hálfu starfi hér og hálfu hjá Samiðn

en fljótlega eftir ráðningu hennar kom í ljós að mikil þörf var fyrir

þessa aðstoð fyrir félagsmenn og var hún ráðinn í fullt starf fyrir stétt-

arfélögin hér í Stórhöfðanum um áramótin.

Í kjarasamningum 2008 var samið um að greiða 0,13% í starfs-

endurhæfingarsjóð. Hlutverk sjóðsins er að aðstoða fólk sem

lendir í langvinnri fjarveru frá vinnu vegna veikinda eða slysa. Hlut-

verk ráðgjafa er að bjóða félagsmönnum upp á þjónustu ef starfs-

hæfni þeirra er skert eða henni er ógnað vegna veikinda eða

heilsubrests.

Frá vinstri: Guðmundur, Guðrún, Björn Eysteins, Svava, Þorsteinn, Ísleifur, Halldór, Sigurður, Birna, Björn Ágúst, Sigrún
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Ferð eldri félagsmanna.

Föstudaginn 4. júlí 2009 bauð RSÍ eldri félagsmönnum í árlega ferð.

Farið var í Svartsengi og Saltfisksetrið í Grindavík og síðan snæddur

kvöldverður á Bláa Lóninu. Óhætt er að segja að þessar ferðir hafi

mælst vel fyrir hjá eldri félagsmönnum og mökum þeirra og fóru tæp-

lega 250 manns með í ferðina að þessu sinni. Í sumar er áætlað að

fara um Hvalfjörð, með stoppum í Hvalstöðinni, Bjarteyjarsandi og í

Hallgrímskirkju í Saurbæ. Þar yrði ca. 30 mínútna prógramm með

upplestri og virkilega flottri klassískri tónlist. Að þeirri heimsókn lok-

inni bjóðum við upp á kaffihlaðborð í félagsheimilinu að Hlöðum. 

Munið að tilkynna þátttöku í síðasta lagi 16. júní á netfangið

sigurd urs@rafis.is eða í síma 580-5200. Athugið að maki er

að sjálfsögðu velkominn með í ferðina.

Sumarferð heldri sambandsfélaga 22. júní

Úr heldrifélaga ferðinni í fyrra. Komið að Svartsengi og á myndinni
hér fyrir neðan er setið að veisluborði í Bláa lóninu

Ferðamenn skoða Hallgrímskirkju að Saurbæ á Hvalfjarðarströnd
en þangað verður farið í skoðunarferð og á tónleika í sumar
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Fjölskylduhátíðin á Skógarnesi verður 18. – 20. júní

Fjölskylduhátíð RSÍ

Hátíðin var að venju haldin Jónsmessuhelgina 19. - 21. júní. Veður

var mjög gott, stillt og sólríkt. Um 230 tjöld og fellihýsi voru á

svæðinu og öll húsin full af gestum. Auk þess nokkur hópur af fólki

sem kom á svæðið á meðan skemmtiatriði fóru fram. Ætla má að

um 1.500 manns hafi verið á svæðinu alla helgina og tæplega 2.000

manns þegar fjölmennast var. Stóra tjaldið var tvöfaldað á þessari

hátíð og veitti ekki af.

Allt fór fram með miklum ágætum og vandræðalaust. Dagskrá var

að mestu hefðbundin. Víðavangshlaup, kvennahlaupið, fótboltamót,

púttkeppni, golfmót, veiðikeppni og hoppukastalar. Ratleikur kvik-

myndahúsanna vakti mikla spennu meðal yngri gestanna. Um

kvöldið spilaði Sniglabandið og kvöldinu lauk að venju með brennu.

Gæslan greiðir fyrir og vísar veginn

Hoppukastalinn er alltaf vinsæll meðal ungu kynslóðarinnar

Víðavangshlaupið er alltaf jafn vinsælt meðal barnanna og jafnvel meðal þeirra sem eldri eru 
en myndirnar hér á opnunni eru frá Fjölskylduhátíðinni sem haldin var sumarið 2008

Hið ómissandi trampólín
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Poolborðið í stóra húsinu var mikið notað Þátttakendur í keppni skráðir til leiks

KK og félagar héldu uppi stuðinu eins og þeim einum er lagið

Leiktækin voru vel notuð 
og tilþrifin í boltanum engu lík

Áhorfendur skemmtu sér hið besta á ýmsum íþróttaviðburðum
og svo var endað með brennu um miðnættið
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FRAMKVÆMD

Framkvæmd könnunarinnar var í höndum Capacent Gallup og stóð

gagnaöflun yfir dagana 18. - 31. mars. Þýðið samanstóð af félags-

mönnun Rafiðnaðarsambands Íslands og var dregið 1.000 manna

úrtak úr því. Þegar þeir sem ekki áttu heima í úrtaki höfðu verið teknir

út var endanlegt úrtak 966 félagsmenn. 588 manns svöruðu könn-

uninni og skiptist það þannig að 356 svöruðu í gegnum síma og 232

í gegnum netið, svarhlutfall var því 61%.

TILGANGUR

Tilgang könnunarinnar var að komast að því hvern hug félagsmenn

bæru til sambandsins og þeirrar vinnu sem unnin er í þágu félags-

manna og hvernig hún nýtist þeim.

HELSTU NIÐURSTÖÐUR

STAÐA FÉLAGSMANNA

Í könnuninni var sérstökum sjónum beint að stöðu félagsmanna.

Þegar spurt var hvort félagsmenn hefðu orðið fyrir skerðingu á

launum eða starfshlutfalli kom það í ljós að

helmingur félagsmanna svaraði þeirri

spurningu játandi. Þegar nánar er

skoð að hvers kyns skerðingin er sést

að hjá tæpum 20% félagsmanna

höfðu laun verið skert án breytinga á

starfshlutfalli, hjá 17% hafði starfs-

hlutfall verið skert og tæplega 14%

félagsmanna hafa orðið fyrir annars

konar skerðingu á launakjörum.

69% félagsmanna RSÍ telja starfsöfyggi sitt vera mikið á meðan

tæp 10% telja starfsöryggi sitt vera lítið. 21% telja síðan starfsöryggi

sitt hvorki mikið né lítið. Áhugaverður munur kemur fram þegar ann-

ars vegar eru skoðaðir þeir sem hafa

orðið fyrir skerðingu á launum eða

starfshlutfalli annars vegar og

hins vegar þeir sem ekki hafa

orðið fyrir skerðingu; 57%

þeirra sem hafa orðið fyrir

skerðingu telja starfsöryggi sitt

mikið á meðan 82% þeirra sem

ekki hafa orðið fyrir skerðingu telja

starfsöryggi sitt mikið.

Í könnuninni var einnig spurt hvort fólk hefði miklar eða litlar

áhyggjur af fjárhagsstöðu heimilisins á næstu 12 mánuðum. 40%

sögðust hafa miklar áhyggjur, 15% hvorki miklar né litlar, tæp 33%

höfðu litlar og að lokum höfðu 12% engar áhyggjur. Þessu tengt

sýndu niðurstöður könnunarinnar að um 21% félagsmanna hafa

þurft á sérstökum úrræðum að halda til að geta staðið skil á

greiðslum vegna lána. Flestir þeirra sem eru á aldrinum 25-44 ára

hafa þurft að nýta sér slík úrræði eða

28% félagsmanna á þessum aldri.

Þá sést einnig að 26% þeirra

sem hafa orðið fyrir skerðingu á

starfshlutfalli eða launum hafa

þurft að nýta sér þessi sér-

stöku úrræði á meðan 14%

þeirra sem ekki hafa orðið fyrir

skerðingu hafa nýtt úrræði vegna

lána.

Þegar kannað var hvort dregið hefði verið úr útgjöldum til sjö til-

tekinna þátta (sjá töflu) á síðastliðnum 12 mánuðum vegna verri fjár-

hagsstöðu eða hækkandi verðs kom í ljós að 9 af hverjum 10

félagsmönnum höfðu þurft þess. Flestir eða 77% hafa dregið úr út-

gjöldum til ferðalaga en í töflu má sjá hvaða þætti var spurt um og

hversu hátt hlutfall hafði dregið úr útgjöldum hvers atriðis. 

Könnun Capacent

Hlutfall starfsöryggis nú.
Úr könnun Capacent

Hafa laun þín eða starfshlutfall verið skert á undanförnum 12
mánuðum vegna efnahagsþrenginga?
Úr könnun Capacent

Hefur þú þurft sérstök úrræði í fjármálum?
Úr könnun Capacent

Hefur þú þurft að draga úr útgjöldum síðustu 12 mánuði?
Úr könnun Capacent
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SAMSTARF VIÐ AÐILA VINNUMARKAÐARINS

Þátttakendur í könnuninni voru spurðir hvort þeir væru sammála eða

ósammála því að Rafiðnaðarsamband Íslands beitti sér fyrir auknu

samstarfi verka lýðshreyfingarinnar, Samtaka atvinnulífsins, ríkis -

valdsins og sveitarfélaganna um lausnir á efnahagsvandanum. Mikill

meirihluti eða 77% var sammála þessari fullyrðingu á meðan 13%

voru hvorki sammála né ósammála og einungis 10% ósam-

mála. Þrátt fyrir að rúmlega þrír af hverjum fjórum

séu sammála þessari fullyrðingu þá fækkar þeim

frá árinu 2008. Í október það ár voru 86%

félagsmanna sammála því að RSÍ beitti sér

fyrir auknu samstarfi þessara aðila. 

NOTKUN Á STYRKJUM, SJÓÐUM OG AÐSTOÐ

Spurt var hvort félagsmenn hefðu nýtt sér eitthvað af átta atriðum

sem RSÍ býður félagsmönnum sínum upp á. 72% félagsmanna

höfðu nýtt sér eitthvað af þessu og þar af höfðu flestir eða 35% not-

fært sér líkamsræktarstyrk hjá RSÍ. 31% félagsmanna nýttu sér or-

lofsaðstöðu á meðan 17% notfærðu sér tjaldsvæði. Einn af hverjum

tíu félagsmönnum fékk námskeiðsstyrk og litlu færri eða 8% félags-

manna sótti námskeið á vegum raf iðnaðar skóla. Þá fengu rúm 6%

aðstoð vegna kjaramála og tæp 4% notfærðu sér lögfræðiaðstoð.

VIÐHORF TIL STARFSEMI RSÍ

63% félagsmanna eru ánægð með starfsemi félagsins. Í könnun

sem framkvæmd var í október 2008 var sama spurning lögð fyrir

félagsmenn og þar voru 72% ánægð með starfsemi Rafiðnaðarsam-

bands Íslands.

Þegar félagsmenn voru beðnir að meta hversu vel eða illa

Rafiðnaðarsambandið hefði staðið sig í að gæta réttinda félags-

manna sinna á síðastliðnum 12 mánuðum

töldu tæp 55% að félagið hefði

staðið sig vel, 24%

sögðu hvorki vel né illa

og 21% sögðu illa. 

Aðspurðir um í hvaða málaflokkum

helst þurfi að gera úrbætur hjá

Rafiðnaðarsambandinu nefna flestir

eða um 66% kjaramál. Fræðslumál

er sá flokkur sem næst flestir nefna

eða um 17%. Færri nefna síðan trygg-

ingamál (12%) og orlofsmál (11%).

Halda áfram auknu samstarfi við aðila vinnu-
markaðarins og ríkisins, stöðugleikasáttmáli.
Úr könnun Capacent

Hlutfall félaga sem hafa nýtt sér þjón ustu sambandsins 
síðustu 12 mán.

Úr könnun Capacent

Hefur þú nýtt þér eitthvað af eftirtöldu hjá Rafiðnaðarsambandinu á
síðustu 12 mán.

Úr könnun Capacent

Hvernig hefur RSÍ staðið sig í rétt inda gæslu félagsmanna sinna
síðustu 12 mánuði?
Úr könnun Capacent

Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með starfseni RSÍ?
Úr könnun Capacent

Ósammála
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Á Skógarnesi við Apavatn er eitt glæsilegasta orlofssvæði landsins.

Svæðið er í eigu Rafiðnaðarsambands Íslands. Uppbygging svæðis-

ins hefur staðið yfir undanfarin ár og er nú á lokastigi.

Svæðið er eingöngu ætlað félagsmönnum innan Rafiðnaðarsam-

bandsins og gestum þeirra, gildir það jafnt um tjaldsvæðið og orlofs -

húsin.

Tjaldsvæðið

Á svæðinu er glæsilegt og skjólgott tjaldsvæði búið öllum þeim þæg-

indum sem hægt er að bjóða á tjaldsvæði s.s. snyrtingar, sturtur,

gasgrill, útivaskar undir þaki, heitt og kalt vatn, sjónvarpsskáli, leik-

tæki, blak-körfu og fótboltavellir, strandblaksvöllur, púttvöllur og 9

holu par 3 golfvöllur, 100 m2 blöðru-trambólin ofl. ofl.

Tjaldsvæðið er opið frá hvítasunnu og út september ár hvert, fer

þó eftir veðri og frosti í jörðu á vorin. 

Nokkur ummæli félagsmanna

„Við fjölskyldan erum helst um hverja helgi á tjaldsvæðinu sem ég

fullyrði að er það besta á landinu.“

„Frábært svæði, krakkarnir vilja ekki fara annað í útilegu og helst um

hverja helgi.“

„Aðstaðan er glæsileg þarna, maður fyllist stolti að vera hluti af þessu.“

Olofshúsin á svæðinu eru 15 talsins og í þremur stærðum, 270 m2,

90 m2 og 55 m2.

Öll húsin eru innan við þriggja ára og sum hver nýbyggð, glæsileg

hús  með gistiplássi frá 5 til 10 manns. 

„Stóra húsið“ hefur í vetur verið í ganggerri endurnýjun. Ný ein-

angrun, gólfefni, hurðar, rúm o.fl. herberjum fjölgað í sex og er gisti-

pláss fyrir 28 manns í húsinu. 

Orlofssvæðið í Skógarnesi

Tjaldsvæðið má heita fullnýtt lungan úr sumrinuNýju húsin þegar lokafrágangur fór fram

Verðlisti Skógarness 2010

Fullorðin félagsmaður og börn 13 ára og eldri kr. 400.- nóttin
Börn 12 ára og yngri ókeypis

Gestir félagsmanna 16 ár og eldri kr. 1.000.- nóttin
Börn 13 til 16 ára kr. 500.- nóttin

Rafmagn á tjaldstæði

10 A kr. 500.- nóttin
16 A kr. 800.- nóttin
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Endurnýjun íbúða á Akureyri

Borðkrókur og Eldhús Ný húsgögn í stofunni, vantar bara Rembrandt á veggina

Séð inn í stofuna Salerni og bað er til hreinnar fyrirmyndar

Úr svefnherbergi Þvottaaðstaðan er til fyrirmyndar inni í skáp

Kojur í barnaherbergjum
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Nýtt og gamalt í Skógarnesi

Nýju stærri húsin

Stóra húsið sem nú hefur fengið nýtt útlit, úti og inniStrandblaksvöllurinn

Notalegur sjónvarpskrókur í einu nýju húsannaEkkert vantar í eldhúskrókinn í nýju húsunum

Rafisblaðið 2010:Rafis2010  27.5.2010  14:16  Page 12



R A F Í S B L A Ð I Ð  S U M A R  2 0 1 0

13

Þegar vatnið er 17°C kl. 9 að morgni er upplagt að fá sér sundsprett

...enda afar vel sótt af félagsmönnum allar helgar sumarsinsTjaldstæðið hefur stækkað og öll aðstaða batnað...

Það er þó nokkuð af leiktækjum fyrir börninSímasafnið er komið í eigið húnæði
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Helstu kennitölur úr ársreikning 2009

Félagsgjald til sjóða RSÍ árið 2009 nam alls kr. 197.7 millj. kr. og

lækkar um 3 millj. kr. milli ára, eða um 2%, sem vekur upp pælingar

á launaþróun rafiðnaðarmanna, sé litið til fækkunar félagsmanna milli

ára. Félagsgjaldið skiptist í samræmi við ákvörðun sambandsstjórnar

þannig: Hlutur aðildarfélaga 35% - Sambandið 44% - Styrktarsjóður

1% - Orlofssjóður 14% - Menningarsjóður 6%.

Heildarrekstrargjöld sambandsins 2009 voru 449 millj. kr., en tekjur

um 401 millj. kr. fjármagnstekjur voru 103 millj. kr. þannig að rekstr-

arafgangur var um 55.5 millj. kr. Með þessu er ljóst að rekstrar -

áætlanir stóðust í meginatriðum. Reiknað var með rekstrarhalla vegna

tekjutaps og um leið aukinna útgjalda vegna stöðu á vinnumarkaði. 

Tekjur styrktarsjóðs árið 2009 voru liðlega kr. 184.2 millj. kr. og

lækka um 8 millj. kr. frá 2008, eða um 4%. Auk þess rann til sjóðsins

um 1.9 millj. kr. af félagsgjaldi. Alls fengu 91 félagsmenn greidda út

sjúkradagpeninga á árinu og meðaltal greiðslna nam rétt liðlega einni

millj. kr. á mann. Í heild fengu 1.631 félagsmenn greidda styrki á

síðasta ári. Eign Styrktarsjóðs er um 908. millj. kr.

Orlofsgjald var 75.6 millj. kr. árið 2009, þar af rann til sjóðsins af

félagsgjaldi 27.7 millj. kr. Leigutekjur hafa hækkað, voru árið 2008

kr. 35.1 millj.kr. en á síðasta ári 37.8 millj. kr.. Tekjur af tjaldsvæði

hækkuðu milli áranna 2007 og 2008 um 24% og halda áfram að

hækka eða úr 4.4 millj. kr. árið 2008 í 6.5. millj. kr. árið 2009 eða um

45% og hafa þá nær tvöfaldast á tveimur sumrum. Í fyrra vóg mest

fjölgun gesta síðasta sumar vegna stækkunar á tjaldsvæðum auk

þess að mun meira var um langtímadvöl á svæðinu en árið þar á

undan var það rafvæðingin sem skilaði inn mestu tekjuaukningunni.

Á undanförnum árum hefur rými á tjaldsvæði verið stækkað úr um

130 plássum í 250 pláss. Bókfærð eign Orlofssjóðs er um 502. millj. kr.

Heildarbókfærðar eignir eru um 1.7 mia kr. En þess má geta að

bókfærðar fasteignir eru 676 millj. kr., brunabótamat fasteigna sam-

bandsins eru 1.7 mia kr. þar af eru eru orlofseignir um helmingur og

hinn helmingur eru að mestu fasteignir við Stórhöfða. Að teknu tilliti

til þessa eru heildareignir sambandsins, þ. e. sjóðir og fasteignir,

samtals um 2.8 mia. kr.

Ákvæðisvinnustofa rafiðnaðar

Starfsmaður stofunnar er Ólafur Sigurðsson. Starfsemi stofunnar

byggist að mestu á umsjón og endurnýjun ákvæðisvinnutaxtans.

Starfsmaðurinn aðstoðar við endurmat á kostnaði í verkum, rísi upp

deilur. Auk þess er taxtinn mikið notaður af verkfræðistofum og fyrir -

tækjum við verkáætlanir.

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðar

Starfsmenn þar eru Ísleifur Árni Jakobsson framkv.stj. og Stefán Ó

Guðmundsson. Stofan hefur samning við menntamálaráðuneytið um

umsjón og endurnýjun námskráa rafiðnaðargreina. Mat á námi er-

lendra rafiðnaðarmanna og eins ef einstaklingar vilja hefja nám í

rafiðngrein. Eftirlit með námsamningum. Umsjón prófabanka sveins-

prófsnefnda og umsjón sveinsprófa. Samskipti við menntamála -

ráðuneyti og verkmenntaskóla. Skrifstofan starfar í nánu samstarfi

við Félag kennara í rafiðngreinum.

Rafbókasafnið

Á safninu eru samtök rafiðnaðarmanna að setja allar kennslubækur

í rafgreinum allt frá eðlis- og efnafræðikennslu í grunnskóla, í gegnum

námsbrautir í framhaldskólum og öllum rafiðnaðargreinum í verk-

námskólum upp í Tækniháskóla. Þessar bækur eru öllum rafiðnaðar-

nemum aðgengilegar án endurgjalds. Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins

gerði samning við dönsku rafiðnaðarskrifstofuna um aðgang að

öllum dönsku bókunum sem eru ákaflega vandaðar og hafa all-

nokkuð verið nýttar hér á landi.

Nú þegar eru allar bækurnar komnar inn á www.rafbok.is á dönsku

og þegar búið að þýða þó nokkrar þeirra á íslensku og unnið að því

jafnt og þétt og klára það verkefni. Allnokkrir kennarar eru þegar farnir

að nýta sér þetta og mikil ánægja meðal nema. Þetta er í raun fjár-

hagslegur stuðningur við rafiðnaðarnám í bókakaupum upp á annað

hundrað þúsundir króna. Rafiðnaðarsamband Ísland hefur styrkt þetta

verkefni árlega um 2 millj. kr. og mun áfram styrkja þýðingar auk þess

að leggja til netþjóna og annað hvað varðar netþjónustu.

Safnið var tilnefnt til Starfsmenntaverðlaunanna árið 2009, en hlaut

þau ekki. 

Rafiðnaðarskólinn

Skólinn er rekinn í góðu samstarfi RSÍ og SART. Rafgreinar eru umfram

aðrar háðar öflugri símenntun og hvergi er það eins áberandi að geta

starfsmanna stendur undir stöðu fyrirtækja í rafiðnaði. Það er forsenda

mikils samstarfs fyrirtækja og starfsmanna um öfluga símenntun.

Samfara aukinni tækniþróun hefur starfsmenntun orðið hryggbeinið í

kjarabaráttu rafiðnaðarmanna og ekki síður trygging fyrir starfsstöðu

á vinnumarkaði. Meirihluti eftirmenntunargjaldsins rennur til reksturs

skólans auk þess að renna til þróunar á nýjum námskeiðum og end-

urnýjun eldri námskeiða og um leið kennslutækja.

Þeir félagsmenn sem greitt er af í eftirmenntunarsjóð fá allt að 67%

afslátt af námskeiðsgjöldum. Að þessu leiti sker eftirmenntunarsjóður

rafiðnaðarmanna sig algjörlega frá öðrum starfsmenntasjóðum verka -

Úr ársskýrslu Rafiðnaðarsambandsins
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Veiðikort og útilegukort.

Skrifstofan hefur undanfarin misseri boðið

upp á útilegukort og veiðikort með 25%

afslætti. Veiðikortið á kr. 9.000 og útilegu-

kortið á kr. 4.500. Þetta er gert vegna óska

starfsmanna við að auka þjónustu. Einnig

er boðið upp á kort í Hvalfjarðargöngin á

lægsta áskriftarverðinu. Þetta er mjög

mikið nýtt af félagsmönnum.

Veiðikortið og Útilegukortið

lýðshreyfingarinnar. Aðrir sjóðir starfa ekki við þróun námskeiða og

stefnumarkandi þróun samfara tækniþróun. Þarna fara hagsmunir

fyrirtækjanna algjörlega saman við hagsmuni starfsmanna og skýrir

vel mikið samstarf SART og RSÍ um rekstur menntakerfisins. Fyrir-

tækið nær ekki til sín verkefnum sé ekki til staðar þekking í röðum

starfsmanna til þess að takast á við þau. 

RSÍ og aðildarfélög studdu starf skólans á liðnu starfsári eins og

oft áður, nú með því að greiða rekstrarstyrk 3 mánuði ársins auk

þess að samtök rafiðnaðarmanna eiga það húsnæði sem skólinn er

í og nýtur hann velvildar í leigukjörum. Aðildarfélög RSÍ hafa einnig

stutt skólann árlega með myndarlegum gjöfum til kennslutækja-

kaupa. Um áramótin flutti Rafiðnaðarskólinn að Stórhöfða 27. Skól-

inn er fluttur á 3. hæðina og hefur auk þess aðstöðu á þeirri fyrstu,

en fær alla 1. hæðina nú í sumar og verður þá hafist handa við að

innrétta hana að þörfum skólans. 

Jólaball RSÍ

Ballið var haldið sunnudaginn 20. desember í Gullhömrum. Þetta er

í annað skipti sem það er gert. Tvöfalt fleiri mættu nú en í fyrra eða

um 250 manns og mikil ánægja meðal barna félagsmanna með

ballið. Auk veitinga voru jólasveinar sem gáfu nammipoka og hljóm-

sveit sem spilaði fyrir dansi. Það er nokkuð ljóst að þessi skemmtun

er orðin fastur hluti af starfsemi sambandsins.

1. maí kaffi

Undanfarin ár hefur verið boðið upp á kaffi og veitingar í félagsheim-

ilinu að Stórhöfða. Sífellt fleiri hafa mætt og hefur salurinn verið 3 -

4 setinn. Í vor var bætt við svæði auk þess að sett var upp

barnasvæði inn í hvelfingunni þar sem orlofsútgerðin er. Að venju var

allt fullt og vel á fjórða hundrað gesta. Einnig eru aðildarfélögin úti á

landi þátttakendur í 1. maí hátíðarhöldum í viðkomandi sveitar-

félögum.

Íbúð í Kaupmannahöfn

Rafiðnaðarsambandið hefur verið með íbúðir í Kaupmannhöfn í
5 ár. Á tímabili voru þær 3 og mikið leigðar allt árið. Eins og
annað í orlofskerfi okkar þá eru félagsmenn þeir einu sem fá að
leigja íbúð í Kaupmannahöfn.

Við höfum haft á leigu mjög skemmtilega íbúð í miðbænum, í
Toldbogade sem er alveg við Nýhöfn en samt með gott næði frá
skarkala bæjarins. 

Við höfum ekki hækkað leiguna eins og gengið hefur gefið til-
efni til og kostnaður hefur aukist afar mikið og nú er svo komið
að það er ekki hægt að halda þessum rekstri áfram. Við teljum
að það sé ekki grundvöllur til að hækka leiguna til samræmis við
það sem hún þarf að vera til að orlofssjóður geti staðið undir
henni. Þá er staðan nú að eftirspurn eftir íbúðinni í haust er lítil.

Þess vegna hefur verið tekin ákörðun um að hætta, allaveg-
anna um stundarsakir, að hafa íbúð til leigu í Kaupmannahöfn
frá og með 1. september 2010.
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Tíu ráð til að draga úr fjarvistum vegna veikinda

Fyrirtæki sem vilja draga úr fjarvistum vegna veikinda geta nýtt sér

reynslu og þekkingu annarra í þessum efnum. Eftirfarandi tíu ráð hafa

reynst best:

• Skýr stefna og vinnureglur: Mikilvægt er að hafa skýra stefnu

og vinnureglur varðandi fjarvistir úr vinnu. Starfsmaðurinn þarf að vita

við hvern hann á að hafa samband, hvernig má og á að hafa sam-

band (símtal, tölvupóstur, SMS) og fyrirvara á tilkynningu um fjarvist.

Það þarf einnig að vera ljóst hvenær krafist er læknisvottorðs og

hvernig tekið er á tíðum veikindafjarvistum. Sanngirni og samræmi

eru mikilvæg. 

• Stuðningur: Mikilvægt er að sýna starfsmanni stuðning ef hann

þarf að vera lengur en einn til tvo daga frá vinnu vegna veikinda.

Hringdu og kannaðu hvort vinnustaðurinn getur gert eitthvað. Láttu

starfsmanninn vita að hans er saknað. Flestir eru viðkvæmari en ella

þegar þeir eru veikir eða slasaðir, það er mikilvægt að sýna jákvæðan

stuðning. Ef einstaklingurinn finnur jákvæða strauma frá

vinnustaðnum langar hann fyrr að fara aftur í vinnuna.

• Góð stjórnun: Það þarf að hvetja verkstjóra og aðra stjórnendur

til að viðhafa góða stjórnun þegar kemur að veikindafjarvistum. Þeir

sem sýna starfsmönnum skilning, stuðning og traust ná betri árangri

en þeir sem hugsa bara um framleiðnina. Vænlegasta leiðin til ár-

angurs er ekki sú sem einblínir á tapaðan vinnutíma starfsmannsins.

• Svigrúm: Svigrúm til fjarveru, án þess að um veikindi sé að

ræða, þarf að vera til staðar. Það er æskilegt að bjóða starfsmönnum

sveigjanlegt vinnufyrirkomulag ef það er mögulegt. Fólki er mikilvægt

að geta viðhaldið jafnvægi í einkalífi sínu án þess að þurfa að tilkynna

sig veikt. T.d. hafa rannsóknir sýnt að veikindafjarvistir aukast þegar

frí er í skólum og foreldraskyldur og vinnuskyldur takast á um tíma

fólks. Ef hægt er, má leysa þetta með því að gefa fólki færi á að vinna

heima þegar vetrarfí eða starfsdagar eru í skólum. Þannig geta for-

eldrar haft auga með börnunum á sama tíma og þeir sinna starfi sínu.

• Jákvætt starfsumhverfi: Líkur aukast á að starfsmaður sé oftar

frá vinnu vegna veikinda ef honum líður ekki vel í vinnunni. Vinnustaður

þar sem hlustað er á starfsmanninn, vinnuálag er viðeigandi og sann-

gjarnt og stuðningur er frá yfirmönnum og samstarfsfólki stuðlar að

vellíðan í vinnunni. Þegar fólki líður vel í vinnunni vill það vera þar.

• Hreinskilni og skilningur: Starfsmaður sem upplifir óöryggi í

vinnu er oftar frá vegna veikinda en sá sem er öruggur í starfi. Ef

raunveruleg ástæða er fyrir óöryggi um starf starfsmanns, þarf að

ræða það við hann af hreinskilni og skilningi.

• Góður starfsandi: Ágreiningur milli starfsmanna eða starfs-

manna og yfirmanna er skaðlegur ef ekki er tekið á honum strax og

af festu. Hann getur leitt til aukinna fjarvista og streitu á vinnustað

og verður flókari og dýrari eftir því sem hann nær að búa lengur um

sig. Ekki leyfa togstreitu að eyðileggja starfsandann.

• Hrós og umbun: Láttu starfsmanninn vita að vinna hans er

metin. Starfmaður sem veit að hann skilar góðu verki er ánægður í

vinnunni og það getur haft áhrif á fjarvistir og marga aðra þætti sem

varða vellíðan og árangur í vinnu.

• Sveigjanleiki: Það er mikilvægt að gefa kost á aðlögun að

vinnugetu ef hún er skert tímabundið. Það er líka mikilvægt að sýna

skilning ef einstaklingur þarf að „skreppa“ frá skamma stund vegna

viðtals við sálfræðing eða lækni. Ef mikið mál er gert úr slíku er eins

líklegt að næst þegar starfsmaðurinn þarf að hitta meðferðaraðila til-

kynni hann sig veikan til að losna við óþægindi.

• Fjarvistarstefna og vinnuferli: Það er mikilvægt að fylgja fjar-

vistastefnu og samræmdu vinnuferli sem henni tengjast fast eftir.

Það þarf að vera skilningur og sveigjanleiki, en starfsfókið þarf að

skilja að ef það misnotar kerfið þá fylgja því afleiðingar. Ef um er að

ræða reglubundnar og/eða tíðar fjarvistir þarf að taka fljótt á því, á

sanngjarnan hátt og samkvæmt vinnureglum.

Höf: Gabrielle Lis, 08 December 2009, RTWMatters . Af vefnum  http://www.rtwmatters.com/
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Spennugolf 2010

Spennugolf 2009
Mótið var að þessu sinni haldið föstudaginn 26. júní 2009 á Önd-
verðanesvelli, veður var prýðilegt, smá rokglenna á tímabili, annars
heppnaðist mótið mjög vel. Að venju var mikið um dýrðir í mótslok
margskonar verðlaun og skemmtileg samvera mótsgesta. Til leiks
mættu 60 keppendur af þeim 60 sem skráðu sig til leiks.

Efstu menn í höggleik urðu:
1 sæti Guðbjörn Ólafsson 79 högg
2 sæti Einar Hafsteinsson 83 högg
3 sæti Jón Lúðvíksson 87 högg

Efstu menn samkv. Stableford :
1 sæti Elís Ingvarsson 40 punktar
2 sæti Sigurður Árnason 37 punktar
3 sæti Ragnar Lövdal 35 punktar

Síðsumargolfmótið var haldið á Geysisvelli 6. sept. og var spilað eftir
Texas Scramblekerfi í mjög góðu veðri, fullbókað var í mótið.

Undanfarin ár hefur RSÍ verið með samstarfssamning við golfvöllinn
Dalbúa í Laugardal og fengið í stað þess fríkort á völlinn fyrir gesti í
Skógarnesi og afslátt fyrir aðra félagsmenn. Í vor var gerður sam-

starfssamningur við golfvöllinn í Hveragerði, Gufudalsvöll, og fá gestir
RSÍ í Ölfusborgum fríkort á völlinn auk þess að aðrir félagsmenn fá
afslátt.

Spennugolf 2010 verður haldið á Leirunni 
við Keflavík 25. júní 2010
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