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4. Miðstjórnarfundur RSÍ föstudaginn 12. desember  2003 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
 
2. Staðfesting á skjölum vegna stofnunar Rafiðnaðarskólans ehf 
Hluthafasamkomulag RSÍ og SART vegna Rafiðnaðarskólans ehf lagt fram og staðfest 
 
3. Starfsreglur eftirmenntunarnefnda.  
RSÍ og SART hafa gert með sér samkomulag um starf eftirmenntunarnefnda. Staðfest einróma. 
 
4. Samþykktir Menntasjóðs rafiðnaðarins. 
Lagðar fram samþykktir um menntasjóð rafiðnaðarins og þær staðfestar. 
 
5. Skipan fulltrúa í eftirmenntunarnefndir. 
Aðildarfélög hvött til þess að tilnefna menn í eftirmenntunarnefndir. 
 
6. Skipan í stjórn Rafiðnaðarskólans ehf.. 
Gengið frá skipan í stjórn Rafiðnaðarskólans ehf. 
 
7. Gjaldskrá og rekstur orlofskerfis.  
Lögð fram ný gjaldskrá fyrir orlofskerfi RSÍ 2004 í samræmi við fyrri samþykkt og var hún staðfest. 
Lagt fram yfirlit yfir nýtingu orlofseigna RSÍ 2003. Þar sem fram kemur að notkun er enn verulega góð á 
Suður- og Vesturlandi í bústaði þar sem heitir pottar eru.  
Þá kom einnig fram að stöðug aukning er á tjaldsvæði RSÍ við Apavatn og í sumar gistu þar um 4500 
manns,  aðalega félagsmenn og fjölskyldur þeirra. 
 
8. Kynning á kröfugerðum og viðræðuáætlunum. 
Farið yfir viðræðuáætlanir og kröfur. 
 
9. Starfslokasamningur forsætisráðherra og hækkun starfskjara alþingismanna. 
Samin og staðfest ályktun. 
 
10. Uppsagnir á Keflavíkurflugvelli og Landspítalanum 
Farið yfir fundi með forsvarsmönnum á Keflavíkurflugvelli og á Landspítalanum um uppsagnir. 
 
11. Kaup RSÍ á tölvum af Rafiðnaðarskólanum. 
Samþykkt að kaupa margmiðlunartölvur af Rafiðnaðarskólanum til skuldajöfnunar og gefa 
margmiðlunardeildum í Iðnskólanum í Reykjavík og Borgarholtsskóla. 
 
12. Laun í störfum fyrir félagsleg störf. 
Fjallað um laun fyrir félagsleg störf inna RSÍ. 
 
13. Önnur mál  

a) Samþykkt að þiggja boð á meistaramót sveinsprófa í Danmörku.  
b) Árlegur fundur hjá Nordisk netværk verður í vetur, ákv. að senda 2 fulltrúa  
c) Farið verður í kynnisferð til Brussel á vegum ASÍ 14 maí 
d) Fjallað um vinnu kaupskrárnefndar og henni mótmælt. 
e) Fjallað um slökkvibúnað fyrir rafmagnstæki og hættur við að almenningur setji þennan búnað upp. 

 
Haukur Ágústsson ritari RSÍ 
 


