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27.FUNDUR HALDINN FÖSTUDAGINN 12.FEBRÚAR  2010 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Kjarasamningar Norðurál. Nú eru í gangi kjaraviðræður við Norðurál, og að sögn 
samningarmanna gengur sú vinna eins og búast mátti við. 
Hjá Flugfjarskiptum eru uppi deilur, sem snúast aðallega um starfsaldur og fl. Þetta á 
aðallega við um nýja starfsmenn sem koma frá öðrum fyrirtækjum. 
Varðandi Félagsdóm og símamálið, þá er búið að gefa út stefnu. 
 
3. Staða framkvæmda. Á Apavatni eru litlu húsin fokheld. 2 hús verða tilbúin fyrir páska. 
Stóra húsið verður notkunarhæft um páska, vinnu var meiri en ráð var fyrir gert. 
Á Akureyri er verið að leggja síðustu hönd á 3ju íbúðina, og verður hún tilbúin eftir 
nokkra daga. Þá er búið að taka allar íbúðirnar á Akureyri í gegn. 
 
4. Fjölskylduhátíðin í sumar. 40 ára afmæli RSÍ. Þar sem nú er 40 ára afmæli, þá sér 
RSÍ um framkvæmd hátíðarinnar, sem fer fram á Apavatni helgina 18-19 júní í sumar. 
Kosin var undbúningsnefnd. Fyrirkomulag verður með svipuðu sniði og undanfarin ár. 
 
5. Viðhorfskönnun RSÍ. Í tilefni 40 ára afmælis RSÍ, er ætlunin að ráðast í 
viðhorfskönnun meðal félagsmanna. Samþykkt að gefa út afmælisblað í nóvember n.k. 
 
6. Niðurstaða könnunar ASÍ. Snorri Már Skúlason upplýsingafulltrúi ASÍ fór yfir og 
kynnti könnun sem ASÍ lét gera á högum almennings vegna þeirra efnahagsþrengina 
sem þjóðin er í. 
 
7. Fundur ASÍ um skipulagsmál. Nú er að fara af stað ný umræða og vinna við nýtt 
skipulag ASÍ og í ljósi umræðunnar frá fyrri árum, Búið er að skipuleggja 
kynningarherferð hringinn í kringum landið sem farin verður nú á næstu dögum. 
 
Dagana 18-19 febrúar verður haldinn á Selfossi fundur um lífeyrissjóðina og helstu 
málefni tengda þeim. 
 
8. Staðan á vinnumarkaði. Fundur SA og ASÍ 11 feb. Mikill pirringur og undiralda er 
meðal launafólks í þjófélaginu í dag og fer hún stigmagnandi. Icesave málið er mjög 
skaðlegt, eins sú óvissa sem bíður fólks, það veit ekkert hvað er í vændum. 
 
9. Aukið samstarf iðnfélaga. Finnbjörn Hermannsson ræddi, hvort áhugi væri á auknu 
samstarfi iðnfélaga. Hann taldi að hægt væri að auka samstarf á mörgum sviðum, án 
þess að til sameiningar félaga kæmi.  
 
10. Önnur mál. Kynnt var ársuppgjör RSÍ fyrir árið 2008. Þar kom fram að tekjur 
styrktarsjóðs hafa lækkað milli ára um 12,8% á sama tíma hafa styrkveitingar hækkað 
um allt að 31,23%. Þar ber hæst sjúkradagpeningar, þar er aukning um 33,85%. 
Styrkjum hefur fjölgað um 22% frá síðasta ári. Lækkun varð á heildartekjum RSÍ milli 
áranna 2008-09 alls um 10,10% 
 
Í Vaglaskógi hefur mikið verið kvartað um músagang þar í vetur. Kominn er tími á húsið, 
og ekki hjá því komist að huga að endurnýjun.  
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari. 


