
  
25. Miðstjórnarfundur RSÍ 

haldinn föstudaginn 6. október   2006 kl. 13.00 
 
Fundurinn var á Laugarvatni í framhaldi af skoðunarferð á framkvæmdasvæðið við Apavatn og 
skoðaður bústaður eins og sá ódýrasti í útboðinu.   
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. Tilboð í ný hús á orlofssvæðið við Apavatn. Tilboð bárust frá fjórum aðilum, Ákveðið að 
ganga til samninga um lægsta tilboðið.  

 
3. Verðmat á húsunum í Skorradal. Lagt var fram verðmat frá Eignamiðlun. Orlofsnefnd telur 
að það verði hagræði af því að selja húsin og fækka stöðum. Það væri hagkvæmara að annað 
hvort fjölga frekar húsum á Svignaskarði eða við Apavatn. Miðstjórn fól starfsmönnum að skoða 
verðmöt á öðrum húsum í Skorradal, til samanburðar. 
  
4. Verkmenntaskólanum á Neskaupstað færðar gjafir. Farið yfir ferð austur á firði þar sem 
rafiðnaðardeild skólans voru færðar Iðntölvur,  skjái, mælitæki og borðtölvu og 10 notaðar tölvur 
sem eru til í Rafiðnaðarskólanum    
 
5. Samningur við Orkuveituna. Samningurinn er samþykktur á jöfnum atkvæðum, en vilji til 
hjá fyrirtækinu að hnika til þannig að menn séu sáttari.  

 
6. Ráðstefna um Rafiðnaðarskólann 9. og 10 október.  Framtíð skólans og skipulag hefst á 
mánudag. RSÍ stendur að ráðstefnunni. 
 
7. Ársfundur ASÍ 26. – 27. október. Lagður fram fulltrúalisti RSÍ  

 
8. Beiðni frá Húmanistum. Lagður fram tölvupóstur þar sem farið er fram á 150 þ kr. Styrk 
v/herferðar gegn kjarnorkuvá. Erindinu vísað frá vegna starfsreglna RSÍ  
 
9. Uppsagnir hjá Ísal. Í framaldi af því að 3 eldri mönnum hefur verið sagt upp störfum 
hjá Ísal/Alcan var samþykkt ályktun þar aðferðum við uppsagnir var mótmælt. 
 
10. Örorkutrygging lífeyrissjóðanna. Lögð fram greinargerð vegna þeirrar umræðu sem 
er í gangi vegna skerðingar á örorkulífeyri.  
 
11.Önnur mál.  Lögð fram tillaga um að Sigurður Sigurðsson taki við sem formaður 
orlofsnefndar  
 
Gjaldkeri lagði fram yfirlit yfir stöðu sjóða sambandsins skv.8 mánaða uppgjöri.  
 
Rætt um uppsagnir hjá Ratsjárstofnun. Þar kom fram að þessar uppsagnir væru í samræmi það 
sem boðað var fyrir rúmu ári.  
 
Farið var yfir ásakanir á hendur aðaltrúnaðarmanns á Kárahnjúkum  

 
Haukur Ágústsson 


