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36. Miðstjórnarfundur RSÍ 17. jan. 2003. Úrdráttur   

   
1. Fundarger ð síðasta fundar samþykkt  
   
2. Samningur við SA og SART vegna skulda sk ólakerfisins  
Samþykkt reglugerð menntasjóðs rafiðnaðarmanna. 
Samþykktur samningur við SA og SART um skólakerfið og 
skuldbindingar vegna þess.  
Átta mánaða endurskoðað uppgjör RSÍ sýnir góða stöðu og 
verulega eignaaukningu.  
   
3. Samningur um rekstur Stórhöfða 31  
Laður var fram samningur um rekstur húsfélags að Stórhöfða 31  
   
4.  Skýrsla um skólamál.  
GG kynnti skýrslu um feril skólamálanna á síðasta ári. 
   
5. Félagsmálaskóli RSÍ  
Áæ tlun frá Mími um dagskrá fyrir f élagsmálaskóla RSÍ kynnt.  
   
6. Ráðstefna um menntakerfi rafi ðnaðarmanna  
Samþykkt að vinna að ráðstefnu um menntakerfið.  
   
7. Félagsskráningarkerfið  
Komið hafa fram gallar á félagsmannakerfi RS Í. Ákve ðið að fá 
lagfæringu hið fyrsta.  
   
8. Samningur  SART og RSÍ vegna styrktarsjóðs  
GG skírði frá niðustöðum eftir endurskoðun á samningi milli 
aðila frá 1999.  
   
9. Ákvæðisvinnutaxti  
Ákveðið að endurnýja samning við SART um 
Ákvæð isvinnuforritið.  
   
10. Viðhaldsverkefni vegna orlofshúsa  
Samþykktur viðhaldslisti vegna orlofshúsa.    
   
11. Undirbúningur þings  
Fallist á tilboði frá Kiwanishúsinu. Farið yfir um þinghald og 
umger ð þess.   
   
12. Viðhorfskannanir   
Ákveðið að vinna að viðhorfskönnun fyrir þing.  
   
13. Útgáfa RSÍ blaðs  
Ákveðið bæta heimasíðu frekar en að gefa út blað og koma 
upplýsingum frá þinginu þangað. 
   
 14. Heimasíðumál  
Ákveðið taka næstu skref við uppfærslu á heimas íðu.  
   
15.  Starfsgreinaráð  
Lagt fram bréf frá Kvikmyndask ólanum vegna umsagnar 
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starfsgreinaráðs um námskrá skólans.  
   
16. Önnur mál  Styrkbeiðni fr á Símakórnum hafnað. - Fjallað um 
fjölda mi ðstjórnamanna og framkvæmdastjórn. - ASÍ hefur 
einhliða fellt úr gildi samkomulag um skatta vegna nema. Því 
harðlega mótmælt.  
  
Haukur Ágústsson 
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