
 
20. Miðstjórnarfundur RSÍ 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. 1,5 millj. Kr. styrkur til Reykdalsvirkjunar afhentur skv. Ákvörðun síðasta fundar. Viktor 
Björnsson formaður skýrði starfsemi félagsins og færði þakkir fyrir rausnarlegan styrk. 
 
3.  Sameining Lífiðnar og Samvinnusjóðsins.  
Ólafur og Haraldur kynntu stöðuna og óskuðu eftir afstöðu miðstjórnar nú þegar. 
Sameining samþykkt. Ákveðið að halda kynningarfund fyrir þá ársfundarfulltrúa sem 
aðildarfélögin velja fyrir næsta ársfund Lífiðnar. 
  
4. Félagsfundir um land allt. 
Búið er fara um Norðurland. Haldnir voru fundir  á Blönduós,  Sauðárkrók, Siglufirði og á 
Akureyri. Grunnskólar og verkmenntaskólar á svæðinu voru heimsóttir og afhentir diskar, 
auk þess var farið í framhaldsskólann á Húsavík. auk þessa er búið að heimsækja 
allmarga skóla á höfuðborgarsvæðinu.  
Áætlað er að fara miðvikudaginn þ. 22. feb. inn í Fljótsdalsvirkjun. Síðan í grunnskólann 
og menntaskólann á Egilsstöðum. Fimmtudag þ. 23. verður farið á Norðfjörð og 
verkmenntaskólinn og grunnskólinn heimsóttur. Síðan farið á Eskifjörð og grunnskólinn 
heimsóttur. Þá til Fáskrúðsfjarðar. Um kvöldið verður svo félagsfundur á Reyðarfirði.   
 
5. Niðurstaða um hlutdeild vegna rekstrar fræðsluskrifstofa. 
GG greindi frá því að ASÍ muni senda ráðuneytinu fyrirspurn um hvort leyfilegt sé að 
veita  fé til fræðsluskrifstofu sem undirverktaka.  
 
6. Samningur við Alcoa, undirbúningur og boð um heimsókn samninganefndarmanns í 
álver Alcoa í Kanada.  
 
7. Samningur RSÍ, Samiðar og Starfsgreinasambandsins lagður fram og staðfestur. 
 
8. Verðmat og hugsanleg sala á sumarhúsum í Hraunborgum og í Brekkuskóg. 
Í framhaldi af þvi var ákveðið að setja húsin í sölu miðað við afhendingu á haust. Hefja 
vinnu við vegi í vor og haga framkvæmdum við uppbyggingu húsa á Apavatni miðað við 
söluhorfur húsanna í Brekku og Hraunborgum.      
 
9.  Sýningin Verk og vit. SART – RSÍ hafa sameinast ásamt Rafiðnaðarskólanum um 
bás á sýningunni Verk og vit í Laugardalshöll 16. – 19. marz 
 
10. Önnur mál.   
Sigurður Steinarsson hefur verið ráðinn til að sinna vinnustaðaeftirliti 
 
Beiðni eldri borgara í Reykjavík um styrk vísað til sambandsstjórnar. 
 
Ákveðið að setja RSÍ merkið á húsið á Akureyri.  
 
Húsin á Spáni eru upppöntuð út sumarið. Ákveðið að setja palla við íbúðirnar á Akureyri.  
Haukur Ágústsson 


