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13. Miðstjórnarfundur RSÍ 

haldinn föstudaginn 4. mars  2005 kl. 13.00 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
 
2. Reikningar síðasta árs .  Gjaldkeri kynnti helstu atriði ársreiknings, Framkvæmdastjórn hefur 
áritað reikninga sambandsins og verða þeir lagðir fram á sambandsstjórnarfundi.  
  
3. Starfsmannamál.  Rætt um að fjölga starfsmönnum..  
 
4. Tryggingarmál  Trygginganefnd miðstjórnar hefur að undanförnu unnið að tveimur málum: 
Dánaráhættutryggingu vegna dánarbóta Styrktarsjóðs og möguleikum á að Styrktarsjóður kaupi 
sjúkdómatryggingu fyrir félagsmenn. Ákveðið var að fela nefndinni að ganga til samninga um 
dánaráhættu tryggingu og en sjúkdómatryggingin var ekki talinn raunhæf.  
 
5. Orlofshús. Endurnýja þarf lóðaleigusamning í Skorradal, ákveðið að framlengja  hann.  
Fjallað um tilboð Borgfirðingafélagsins um sumarhús þeirra til leigu. 
Lagðir fram útreikningar um nýtingu orlofseigna.  
Vegagerð til Apavatns, framkv.stj. veitt heimild til þess að ganga til samninga um malbikun 
vegarins frá Útey að Austurey.  
 
5. Ályktun um dagskrá 1. maí.  Samþykkt ályktun um  1.  maí hátíðarhöld og 
fimmtudagsfrídaga. ASÍ og BSRB hafa tekið vel undir tillögur RSÍ um 1. maí en þetta er ekki 
framkvæmanlegt á þessu ári. 
 
6. Styrkur til Iðnnemasambandsins. Samþykkt að veita Iðnnemasambandinu fastan árlegan 
styrk, á þessu ári 300 þús. kr.  
 
7. Viðhorfskönnun. Lögð fram drög að spurningalisti sem nota á í viðhorfskönnun.  
 
8. Staða kjarasamninga. Staðfestir kjarasamningar RSÍ vegna  

Sýningarstjóra við kvikmyndahús. ÍSAL(Alcan). Fyrsti kjarasamningur við Landsnet. 
Samningur við ÍÚ og Hvítar myndir. Símans og FÍS.  RSÍ/FÍS við Símann og einnig RSÍ 
við Síman v. rafeindavirkja og símsmiða. Reykjavíkurborg og Vélamiðstöðina. 
Kynnt staða samningaviðræðna við RARIK, Landsvirkjun, Norðurorku, Norðurál, 
Járnblendið og Ratsjárstofnun 

 
9. Kennslutæki fyrir Rafiðnaðarskólann. Lagður fram óskalisti um tækjakaup. Vísað til FRV 
og Símsmiða til skoðunar.  
 
10. Sýning í Árbæjarsafni. Ákveðið að ganga til samstarfs við önnur iðnaðarmannafélög um 
endurnýjun sýningar í Árbæjarsafni  
 
11. Varasjóður VR. Kynnt nýtt efni frá VR vega séreigna félagsmanna, farið yfir hvernig slíkt 
gengi upp hjá lánsfélögum eða landssamtökum eins og RSÍ. Ákveðið að fara sérstaklega yfir 
málið á sambandstjórnarfundi. 
 
12. Önnur mál.   Kynntir námskeiðsstyrkir ú eftirmenntunarsjóði fyrir félagsmenn. Lagt fram 
kynningarefni sem RSÍ hefur látið gera og þýða á 5 tungumál. Þar er verið að kynna helstu 
réttindi og skyldur á íslenskum vinnumarkaði og hvernig verkalýðsfélag geti hjálpað til við að 
verja þau.  



 

Rafiðnaðarsamband Íslands, Stórhöfða 31, 110 Reykjavík. Sími: 580 5200 Fax: 580 5220 rsi@rafis.is  
Útgefið: 08/4/2005 Áb.m. Guðmundur Gunnarsson 
 

Haukur Ágústsson, 


