
    22. Miðstjórnarfundur RSÍ 
haldinn föstudaginn 12. maí   2006 kl. 13.00 

 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. Ráðning nýs starfsmanns, staðfesting ráðning Björns Ág. auk þess að Birni Eysteinssyni var 
boðið starf  
 
3.  Beiðni Félags tæknifólks um samstarf vegna menntamála. Félagið hefur unnið á 
undanförnum árum mikla undirbúningsvinnu vegna starfsmenntunar félagsmanna sinna. Nú vilja  
þeir ráða starfsmann í eitt ár til þess að koma þessum málum enn frekar fram á veginn. Talið 
eðlilegt að styðja félagið í þessari vinnu og ákveðið að staðsetja hann á sömu hæð og 
fræðsluskrifstofan er.  
 
4. Breyting í Launanefnd. Tillaga um Sigurð Sigurðarson í stað Björns Ágústs. 
 
5. Sala  Hraunborga. Ákveðið að taka kauptilboði. 
 
6. Framkvæmdir á Apavatni. Nú er búið að selja 3 orlofshús og setja 4 önnur í sölu, það er vilji 
starfsmanna að fá heimild til þess að hefja undirbúning öflunar tilboða í jarðvegsframkvæmdir og 
lagnavinnu fyrir einn botnlanga á Apavatni, samþykkt.  
 
7. Fjallað um Ársfundur NTO á Akureyri 7.- 8 júní. Ársfundur NEF í Reykjavík 19. - 20.ágúst og 
Ársfundur norræna orkuhópsins á Akureyri. 
 
8. Fjallað um þing norrænu sambandanna.  
 
9. Vinnumarkaðsrannsóknir Lífiðnar. Fyrir liggur tilboð Lífiðnar um vinnumarkaðsrannsóknir 
fyrir RSÍ og SART. Tillaga um virka þátttöku RSÍ í því ma. með því að Anna Vala vinni við 
verkefnið. Tillagan samþykkt. 
 
10. Styrkur til Iðnnemasambandsins. Tillaga um 350 þús kr. Ákveðið að greiða styrk í samræmi 
við fyrri ákvarðanir. 
  
11. Önnur mál. Farið var yfir framkvæmdir sem eru í gangi í orlofskerfinu. 
 
Fjölskylduhátíðin verður í sumar á vegum FÍR en FÍR verður 80 ára á árinu. 
Vegna anna vannst ekki tími til að klára fundayfirferð í vor en tekið til við verkefnið í haust.  
Unnið er jöfnum höndum að dreifingu á margmiðlunardiskum, viðtökur hafa verið mjög góðar á 
flestum stöðum.  
 
Kynnt að samningur við Fjarðarál er á lokastigi.  
 
Sett fram áætlun um að halda næstu trúnaðarmannaráðstefnu 16 – 17 nóv. Ákveðið að stefna að 
því. 
 
Samþykkt að taka þátt í menntaráðstefnu 11 -12 okt. Okkar kostnaður áætlaður 250 þús kr.  
 
Kynnt að uppgjörum vegna skólakerfisins er að ljúka, dómsmálum er lokið og aðeins eftir að 
ganga frá málum við Prenttæknistofnun.  
  
Haukur Ágústsson, 


