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37. Miðstjórnarfundur RSÍ úrdráttur  
   
1. Fundarger ð síðasta fundar samþykkt  
   
2. Skipting þingkostnaðar.   
Farið yfir reglur um skiptingu kostnaðar milli aðildarfélaga 
og RSÍ. Miðstjórn RSÍ samþykkti að kostnaði vegna ferða og 
gistingar fyrir fulltrúa utan stór Reykjavíkur verði jafnað 
milli aðildarfélaga sambandsins.  
   
3. Samráðsnefnd um virkjanasamning .  
Lögð fram drög að bréfi til ASÍ vegna samráðsnefndar um 
virkjanaframkvæmdir. 
   
4.  Viðhorfskönnunarfundir.  
Farið yfir úrtaksvinnu fyrir viðhorfsfundi. Búið að halda einn 
fund og sem heppnaðist mjög vel. 
   
5. Skattamál ASÍ  
Leiðréttingarreikningur hefur borist frá ASÍ þar sem krafist er 
verulegrar hækkun á sköttum frá RSÍ til ASÍ. Formanni falið að 
hafna þessu og minnt á nauðsyn þess að breyta lögum RSÍ eins og 
lagt var til á síðasta þingi að sum félög vildu ekki starfa undir 
skattpíningu sem þessari, en vildu starfa áfram innan RSÍ.  
   
6. Kynning á námskeiðum félagsmálaskóla  
Rannveig Einarsdóttir kynnti námskeiðsáætlanir félagsmálaskólans 
og svaraði fyrirspurnum  
   
7. Listaverk til lækkunar skulda  
Vegna  samdráttar í skólakerfinu eru nokkur listaverk í eigu þess í 
geymslu hjá RSÍ. Listfræðingur hefur verðmetið verkin. Samþykkt 
ósk um að RSÍ taki þessi verk til lækkunar á skuld skólakerfisins 
við RSÍ.  
   
8. Lífeyrissjóðsmál opinberra starfsmanna í ASÍ  
Fundir milli ASÍ og fjárm álar áðuneytis eru enn í gangi og verður 
fundur í næstu viku .  
   
9. Beiðni um styrk vegna vinnustreitu   
Lögð fram styrkbeiðni vegna rannsóknarstofu í 
vinnuvistfræði. Ákveðið að kanna það frekar. 
   
10. Ráðstefnur og fundir  
Farið var yfir ráðstefnur og fundi sem boðað hefur verið til 
erlendis. 
   
11. Önnur mál.  
Spurst fyrir um stjórn Fræðsluskrifstofu og bókhald. Fram 
kom að sjálfstæð stjórn er yfir skrifstofunni og fyrsta 
sjáfstæða rekstrarár hennar var 2001 og eru reikningar 
hennar færðir sérstaklega. 
   
Spurst fyrir um þak á félagsgjaldi og fyrirkomulag endurgreiðslu.  
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Kynnt menntar áðstefna RSÍ og SART sem haldin verður 
miðvikudaginn 19. febrúar.  
   
Haukur Ágústsson  
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