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1. Miðstjórnarfundur RSÍ, úrdráttur 
 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
 
2. Kjör framkvæmdarstjórnarmanns  
Tillaga um Einar Gústafsson samþykkt samhljóða. 
 
3. Starfsnefndir RSÍ. 
Skipað í starfsnefndir miðstjórnar.  
 
4. Starfsreglur styrktarsjóðs, Starfsreglur um ferðakostnað og dagpeninga, Orlofspunktakerfið, punktar 
öryrkja. 
Tillögur um starfsreglur styrktarsjóðs, starfsreglur um ferðakostnað og dagpeninga, tillögur um breytingar á 
punktakerfi orlofskerfi lagðar fram og samþykktar. 
 
5. Úgáfa laga og reglugerða RSÍ. 
Samþykkt tillaga um að gefa út í handhægu hefti lög og reglugerðir sjóða RSÍ sem dreift yrði til allra félagsmanna.  
 
6. Upplýsingar um þróun skólamála 
Fram kom að búið væri birta greinargerð á heimasíðu, auk þess að liðlega 500 félagsmanna hefðu komið á fundi þar 
sem fjallað var með ítarlegum hætti um þróun mála.  
 
7. Skipan nefnda hjá ASÍ 
Skipað var í starfsnefndir hjá ASÍ.  
 
8. Skattkerfi ASÍ. 
ASÍ ætla að halda túlkunum sínum á hvernig skattur væri reiknaður út til streitu, án frekari skýringa. Ákveðið var að 
óska eftir formlegum fundi framkvæmdastjórnar RSÍ, forseta og framkvæmdarstjóra ASÍ til þess að fá endanlega 
niðurstöðu í málið.  
 
9. Beiðni Samiðnar vegna sameiningu lífeyrissjóða. 
Borist hefur beiðni frá Samiðn um viðræður um hugsanlega sameiningu lífeyrissjóða. Ljóst er að mikill munur er á 
stöðu sjóðanna og ekkert væri í spilunum sem benti til þess að það væri sjóðsfélögum Lífiðnar hagstætt að 
sameinast Sameinaða, heldur hið gagnstæða. Staða Lífiðnar væri geysilega sterk og eignir sjóðisins komnar vel yfir 
20 milljarða.  
Í umræðum kom fram að eðlilegt væri ef rafiðnaðarmenn ætluðu á annað borð að breyta skipulagi sinna samtaka t.d. 
með því að sameinast öðrum, þá kæmi fyrsta skref frá þeim sjálfum. 
 
10. Önnur mál. 
Greint var frá fyrirhugaðri fjölskylduhátíð RSÍ við Apavatn. 20 – 22 júní og Golfmót RSÍ.  
Beiðni um styrk vegna ársþings Nordfag.  
Lögð fram beiðni frá Samhyggð í verki. 
Lögð fram greinargerð um sumarskólann í Kiljava. 
Fjallað var um félagsgjaldakerfið. 
Formaður sagði að næsti miðstjórnarfundur yrði að öllum líkindum ekki fyrr en í ágústlok eða septemberbyrjun, það 
væri ekki venja að halda fundi í júlí og ágúst. Í haust þyrftu menn að hefja undirbúning kjarasamninga og 
trúnaðarmannaráðstefnu.  
   
Haukur Ágústsson. 
 


