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6. Miðstjórnarfundur RSÍ 
haldinn föstudaginn 20. febrúar  2004 kl. 14.30 

 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt 
 
2. Orlofshúsakerfið og framkvæmdir. Í tilefni af því að endurbótum á stóra húsinu við Apavatn 
er að ljúka er fundurinn haldinn í því. Kynntar þær lagfæringar sem gerðar hafa verið og áætlanir 
um viðhald og breytingar vegna stækkunar á tjaldstæði.  
 
3. Kynning á viðræðum. Almenni samningurinn, haldnir hafa verið þrír formlegir fundir og vel 
hefur gengið að hnika okkar sérmálum. Viðræður um launahækkanir og lífeyrismál er ekkert 
komnar í gang Lagt fram minnisblað frá ASÍ um stöðu lífeyrismála. Þar koma meðal annar fram 
hugmyndir um að ríkissjóður leggi fram fjármagn til þess að bæta stöðu sjóðanna sem all flestir 
eiga langt undir framtíðarskuldbindingum sínum.  
 
4. Kárahnjúkar. Sýndar voru myndir sem teknar hafa verið við Kárahnjúka nú í vetur og sanna 
þær að ábendingar verkalýðsfélaga um að aðbúnaður standist ekki íslenskar aðstæður eru réttar, 
hurðir eru foknar út í veður og vind, gangar inni í húsum hálf fullir af snjó, skaflar ofan á 
loftaeiningum þar sem þær hafa ekki gefið sig og allt á floti í vatni. 
 
5. Breytingar á skipan raforkukerfisins Lögð fram til kynningar drög að breytingu á 
raforkulögum nr. 65/2003 (sbr. umræður á síðasta fundi).  
Lögð fram greinargerð GG. um þessa breytingu. 
 
6. Tilboð Alþjóða tryggingarfélagsins í líf og sjúkdómatryggingu allra félagsmanna RSÍ 
Lagt fram tilboð Alþjóða tryggingarfélagsins í líf og sjúkdómatryggingu félagsmanna RSÍ, þar 
sem miðað er við að sjúkrasjóður tryggi alla félagsmenn. Ákveðið að kanna það betur. 
 
7. Sambandsstjórnarfundur, minnt á fulltrúalista 
 
8. RSÍ verði aðili að norrænum samtökum símamanna í stað FÍS. Samþykkt að RSÍ sé aðili 
að Nordisk Tele Organisation á stað FÍS þar sem símamenn eru ekki lengur eingöngu í FÍS. 
 
9. Samþykkt styrkja Ólaf Svein Jóhannesson rafvirkja og rafeindavirkja sem gekk systkinum 
sínum í foreldrastað 
 
10. Samþykktar tillögur um styrki fyrir golfmót og aðra viðburði  
 
11. Samþykkt að kanna gerð á kynningarefni um RSÍ á norrænu máli fyrir ráðstefnu 
NEUK í haust. 
 
12. Önnur mál  
Kynnt hugmynd um kynningu á aðbúnaðarmálum við Kárahnjúka. 
 
Eftir söluna á kjallaranum í Skeifunni vantar aðstöðu fyrir sveinspróf  rafvirkja. Hugmynd er að 
staðsetja þetta í geymslum RSÍ við Stórhöfða. Samþykkt að vinna að því áfram. 
 
Lífiðn hefur óskað eftir makaskiptum á skjalageymslum í kjallaranum. Samþykkt að taka það mál 
til alvarlegrar skoðunar. 
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Innheimtusamningur RSÍ við Lífiðn endurnýjaður, þóknun lækkar  
Borist hefur tilboð frá  AX hf í uppfærslur á Hannibal og innleiða vefgreiðslukerfi inn í 
orlofskerfið. Samþykkt áframhaldandi vinna vegna þessa. 
 
Haukur Ágústsson 


