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16. Miðstjórnarfundur RSÍ 16. sept 2005 

 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. Varagjaldkeri tekur við. Á síðasta þingi lýsti gjaldkeri því yfir að hann vildi hætta en fór fram á fá 
að skila af sér málum skólakerfisins. Ef áætlanir löggiltra endurskoðenda gengju eftir myndi það 
verða á miðju kjörtímabili. Málin hafa gengið mun hraðar upp en áætlað var og því fannst 
gjaldkera tímabært að nýta afbrigðið og Björn Ágúst hefur því tekið við störfum gjaldkera. 
Miðstjórnarmenn þökkuðu Rúnari Bachmann þá gífurlegu vinnu sem hann hefur lagt að mörkum 
eftir að hann tók við sem gjaldkeri. Hann hefði gjörbylt bókhaldskerfinu og fært það að 
nútímakröfum. Staða allra sjóða mun betri og skýrari en áður var og í hinum umfangsmikla rekstri 
sambandsins væri auðvelt að gera sér skýra grein fyrir stöðuna eins og hún væri hverju sinni. 
 
3. Í tilefni 90 ára afmælis Félags símamanna ákvað stjórn FÍS um veita 1,5 millj. króna til 
uppbyggingar á Apavatnssvæðinu 
 
4. Undirbúningur fjárhagsáætlunar starfsárið 2006. Eftir fyrstu 8 mánuði ársins kemur fram að 
fjölgun félaga hefur leitt hækkun tekna um 14%. Bókfærðar eignir sambandsins eru nú rúmlega 
milljarður króna, en töluverð dulin eign er þannig að rauneign er töluvert hærri. 
 
5. Orlofshús og íbúðir sambandsins eru feikilega mikið notuð. Flest þeirra mest notuðu voru 
byggð á árunum 1984 – 1990. Þau kalla vaxandi viðhald. GG lagði fram ítarlega skýrslu um vinnu 
í orlofskerfinu á þessu ári og hvað lægi helst fyrir. Ákveðið var að fara vel yfir húsið í Vaglaskóg 
fyrir veturinn. Ákveðið að kanna með orlofsaðstöðu í Kaupmannahöfn.  
 
6. Afhending mynddisksins til menntamálaráðherra og fræðslufulltrúa grunnskóla um allt land 
mun fara fram í lok trúnaðarráðstefnu. Fyrirhugað að halda ráðstefnuna um 10. – 11. nóv. 
Ákveðið að halda félagsfundi í haust þar sem fjallað væri um uppsögn kjarasamninga. 
 
7. Ákveðið að fara í viðræður við önnur iðnaðarmannasambönd um samstarf. Mannfrek verkefni 
væru framundan og innflutningur iðnaðarmana kallaði á aukið eftirlit á vinnustöðum. 
 
8. Sumir vinnuveitendur sem greiða af sjálfum sér í sjóði RSÍ af ótrúlega lágum tekjum. Bent var á 
að það væri í gildi samkomulag um gólf í samningi við SART, en farið var fram á að skýrari 
skilgreiningu. Ákveðið að miða lágmarksgjöld við sömu tölu og ríkisskattstjóri notar. 
 
9. Talsmaður neytenda hefur verið ráðinn og hefur óskað eftir tillögum um hvað eigi að felast í 
hans störfum. Starfsmönnum falið að fjalla um málið.  
 
10. Viðræður við Samvinnulífeyrissjóðin ganga hægt. 
  
11. Dómsmálum vegna fyrrum skólastjóra skólakerfisins er loksins lokið. 
 
12. Ráðstöfun greiðslu í lífeyrissjóði umfram 12%. Lögð fram álitsgerð Láru V. Júlíusdóttur vegna 
ráðstöfunar viðbótarlífeyrisgjalds í kjarasamningi við ríkið. Lára kemst að þeirri niðurstöðu að það 
sé alfarið launþegans að ákveða hvort viðbótin fari í sameignar eða séreignarsjóð.  
 
14. Unnið er að lengingu leigusamning Póstsins um 5 ár, eða í 10 héðan í frá. Fyrri samningur var 
til 10 ára og verður hann því samtals til 15 ára.  
 
15. Skrifstofu RSÍ var falið að tilnefna ársfundarfulltrúa í samræmi við samþykktar starfsreglur 
miðstjórnar. Formönnum aðildarfélaga bent á að koma sínum tillögum um fulltrúa félaga þangað.  
 
Haukur Ágústsson. 


