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29. Miðstjórnarfundur RSÍ haldinn 8. og 9. febrúar 2007 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. Skipan  miðstjórnar og framkvæmdarstjórnar. Í umræðu um fjölda miðstjórnarfunda var samþykkt að 
ástæðulaust væri að breyta núverandi fyrirkomulagi. Sama gilti um reglur vegna framkvæmdastjórnar, miðstjórn 
tæki á því þegar einhver mál kæmu upp og hugsanlega beindi þeim til framkvæmdastjórnar. Ræddar voru ýmsar 
leiðir til þess að jafna vægi félaga í miðstjórn. Guðmundur Gunnarson bíður sig fram til formanns, en tók það fram 
að þetta væri hans síðasta kjörtímabil, en hann teldi farsælast ef menn héldu sig eins og áður hefði verið ákveðið, 
við hina svokölluðu norrænu leið, að kjósa nú um hver yrði næsti formaður. Haukur Ágústsson bíður sig fram til 
gjaldkera þar sem Þórunn hefur dregið sig til baka, Helgi Jónsson bíður sig fram til ritara, Björn Ágúst bíður sig 
fram til  varaformanns. 
 
3. Endurskoðun laga sambandsins. Beint til laganefndar að setja saman tillögu um lagabreytingu um framboð 
til miðstjórnar. Ef tilnefning kemur fram úr sal skuli fyrst kjósa á milli manna úr sama hópi og framboðið kemur 
fram og síðan um miðstjórn í heild eins og núnverandi lög gerðu ráð fyrir..  
 
4. Skipting félagsgjaldsins. Lagt var fram yfirlit um hvernig kæmi út að færa tekjustofna og gjöld frá félögum yfir 
á RSÍ. Í dag renna 35% til félaga en síða dregst frá skrifstofukostnaður, ASÍ skattur ofl. Einfaldara væri að greiða 
beint til sambandsins föst útgjöld þannig að nettótekjur aðildarfélaga séu ljós.  
 
5. Framkvæmdir i orlofskerfinu. Fyrir liggja samþykktir miðstjórnar um að byggja 5 hús fyrir sumarið. Ákveðið 
að fresta frekari ákvarðanatöku fram yfir þing 
Ákveðið að selja annan bústaðinn í Skorradal í vor.  
Ákveðið var stækka verandir við íbúðirnar á Akreyri og hitaveitu vegna húsanna á Einarsstöðum.  
 
6. Beiðni Fræðsluskrifstofu um styrk til bókasafnsins. Samþykkt en beðið um nánair fjárhagsáætlun 
 
7. Staðan í endurskipulagningu Rafiðnaðarskólans. Endurskipulagning skólans stendur nú yfir. Fljótlega þarf 
að ráða nýjan skólastjóra. Núverandi framkvæmdastjóri er að hætta og ekki verður ráðinn maður í hans stað því 
hann var aðallega að vinna að því að koma fjármálum í réttan farveg og er því lokið. 
Staða skólans er betri en áætlað var samfara betri stöðu Menntasjóðs um að greiða lán hraðar upp en áætlanir 
sögðu til um. 
 
8.Staðsetning Fræðsluskrifstofu og ákvæðisvinnustofu. Miðstjórn leggur á það mikla áherslu að 
Fræðsluskrifstofa verði áfram í húsakynnum RSÍ þar sem starfsemi skrifstofunnar tengist mikið RSÍ.  
 
9.Skipan í kjörnefnd lífeyrisjóðsins Stafir. Fram kom tillaga um Þóri Hermannson sem fulltrúa RSÍ í kjörnefnd 
og var hún samþykkt.  
 
10. Frá norræna rafiðnaðarsambandinu, lyfturáðstefna, ungdómsráðstefna, vinnuhópur um flæði 
vinnuafls.  
 
11.Málþing um rafmagnsslys og Allar heimsins konur, Genfarskólinn. Norrænu sumarskólinn þátttaka RSÍ 
samþykkt  
 
12.Ratsjárstofnun. Bandaríkinn hætta að greiða rekstrakostnað nú í haust. Ríkisstjórn Íslands hefur en ekki 
gengið frá neinum áætlunum um framhaldið, en heyrst hefur að til standi að gera alla starfsmenn að 
ríkisstarfsmönnum. Það þýðir að rafiðnaðarmenn muni að öllum líkindum lækka um 30 – 40% í launum. 
Miðstjórnarmönnum þótti líklegt ef af þessu yrði myndu flesti rafiðnaðarmenn hætta störfum hjá Ratsjárstofnun. 
 
13. Önnur mál. Fram hafa komið gögn sem benda til þess að launakjör allra rafiðnaðarmanna í 
Fljótdalsvirkjun sé ekki með eðlilegum hætti. Samþykkt að aðstoða erlenda rafiðnaðarmenn við að ná réttindum 
sínum. 
Haukur Ágústsson 

 


