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12. Miðstjórnarfundur RSÍ 

haldinn föstudaginn 28. janúar  2005 kl. 13.00 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
 
2. Lífiðn- hugsanleg sameining við aðra sjóði. Framkv.stj. Lífiðnar og formaður stjórnar mæta á 
fundinn og kynna hugmyndir um sameiningu Lífiðnar við Samvinnulífeyrissjóðinn. 
 
3. Staðan í kjaraviðræðum RSÍ. Farið yfir nýlega gerða samninga og gerð grein fyrir viðræðum  
 
4. Fjármál.  a) Fjárhagsstaða RSÍ um áramót og gerð ársreiknings. RSÍ er skuldlaust um 
áramót og lausafjárstaða góð. 
b) Samþykkt að færa félagslegar eignir í Menningarsjóð. 
c) Samþykkt að í ársuppgjörum á milli sjóða sambandsins greiði Orlofssjóður Styrktarsjóð 
eðlilega leigu fyrir afnot af íbúðum í Reykjavík og á Akureyri í orlofskerfinu. 
d) Heimild til gjaldkera að ganga frá uppgjöri á viðskiptastöðu “Gamla Rafiðnaðarskólans.  
 
5. Styrkur til RKÍ vegna hamfarana í Asíu. Samþ. að styrkja RKÍ með 500.000 Kr. 
 
6. Tilboð í sólhús Ölfusborgum. Lagt tilboð um að byggja sólstofur við húsin í Ölfusborgum. 
Ekki var gert fyrir þessum kostnaði í fjárhagsáætlun auk þess að tilboðið þótti óeðlilega hátt. 
 
7. Prentun félagsskýrteina. Samþykkt að láta prenta ný félagsskýrteini.  
 
8. Fundir miðstjórnar. Samþykkt að þiggja boð Færeyska handverkarafélagsins að halda fund 
með þeim í maí.  
 
Ákveðið að Sambandsstjórnarfundur 2005 verði haldin á Akureyri 14. – 15. apríl 
 
9.Önnur mál.  Farið yfir stöðu mála vegna gerðar margmiðlunardisksins, enn er verið að bæta 
við efni og vinna í texta, vonast er til að vinnu ljúki í vor. 
 
Fjallað um frétt þar sem framkv.stj. ASÍ spyrti verkalýðshreyfinguna við Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur í formannsslag innan Samfylkingarinnar. Fram kom að ummæli Gylfa voru oftúlkuð 
vegna klippingar fréttamanns RUV. 
 
Greint frá fundi með Landsvirkjun vegna stofnunar Landsnet sem tekur yfir flutning á rafmagni. 
RSÍ mun gera nýjan sjálfstæðan samning við Landsnet. 
 
Lögð fram drög að bréfi til Ratsjárstofnunar.  
Haukur Ágústsson, 


