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10. Miðstjórnarfundur RSÍ 

haldinn föstudaginn 22. október  2004 kl. 13.00 
  
Áður en gengið var til dagskrár var kynntur í miðstjórn nýr fulltrúi FÍS. Hefð er fyrir 
því að stjórn aðildarfélags tilnefni fulltrúa ef kjörin fulltrúi forfallast, það væri svo 
staðfest á næsta sambandsstjórnarfundi. Nú hefur Einar Gústafsson hætt starfi innan 
miðstjórnar af heilsufarsástæðum og tekur Grétar Guðmundson varformaður FÍS sæti 
hans.  
  
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
  
2. Ársfundur ASÍ. Samkvæmt ákvörðun síðasta fundar hafa starfsmenn tekið saman 
lista yfir fulltrúa RSÍ á ársfundinn. Farið yfir drög að dagskrá fyrir ársfundinn.  
  
3. Trúnaðarmannaráðstefnan.  
Kynnt drög að dagskrá fyrir ráðstefnuna 4. og 5. nóv. Gestir verða Össur 
Skarphéðinsson og Grétar Þorsteinsson. Kynnt verður margmiðlunarefni sem RSÍ er 
að gefa út ásamt aðildarfélögum. Undirbúningur vegna kjarasamninga. 
  
4. Undirbúningur kjarasamninga næstu vikurnar.  
Undirbúningi vegna samninga við Ísal, Norðurál og Járnblendið er lokið, og er langt 
kominn fyrir aðra samninga.  
  
5. Orlofsmál.  Umræðum um framkvæmdir í orlofskerfin haldið áfram frá síðasta 
fundi. Ósk orlofsnefndar  um að leiguverð hækki í samræmi við launahækkanir. Leiga 
frá næstu áramótum hækki því  um ca. 3% og jafn í við meir á vinsælustu eignunum 
eins og stóra húsinu við Apavatn. Samþykkt 
  
6. Tryggingarmál. Tryggingarfræðileg úttekt hefur farið fram á styrktarsjóði og 
virðist hann eiga um 25% umfram skuldbindingar, þó er verulegur fyrirvari þar á því 
slík úttekt hefur ekki verið gerð hér á landi.  
  
7. Sameining Tækniskólans og Háskólans í Reykjavík. Lögð fram drög að 
yfirlýsingu vegna sameiningarinnar og óskað eftir sem mestu samstarfi vegna hins 
nýja skóla. 
  
8. Verkafólk í vinnumarkaði á atvinnuleysisbótum. Félagar RSÍ á Suðurnesjum 
höfðu samband vegna þess að átak sem er í gangi þar um slóðir til að hjálpa 
atvinnulausum er að koma niður á almennu launafólki. 
  
9. Lífiðn – sameining við aðra sjóð. 
Haraldur Jónsson, fulltrúi RSÍ í stjórn Lífiðnar kynnti þær miklu breytingar sem orðið 
hafa á fjármálamarkaði síðustu vikur 
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10.Önnur mál. Bréf frá ASÍ með ósk félagsmálaráðuneytis um tilnefningu fulltrúa í 
félagsdóm vegna Raf- og tækniiðnaðar. Miðstjórn tilnefnir aðalmann Valgeir 
Jónasson og til vara Bjarna Sigfússon. 
  
Kynnt niðurstaða Hæstaréttar í máli Íslenskrar erfðagreiningar gegn RSÍ. 
  
Bréf frá Sjómannasambandinu tekið fyrir. 
  
Kynning á námskeiðinu Velferðakerfi verkalýðshreyfingarinnar lagt fram af 
félagsmálaskóla alþýðu. 
  
Kynnt bréf Félags nema í rafiðnum til INSÍ þar sem félagið segir sig úr 
iðnnemasambandinu. 
Haukur Ágústsson 
 


