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Sambandstjórnarfundur RSÍ 
haldinn 29. til 30. apríl 2004  
að Hótel Héraði Egilsstöðum. 

 
29.apríl. Ferð í Kárahnjúka. Í upphafi ferðarinnar var skoðuð sýning 
Landsvirkjunar um þær framkvæmdir sem eru í gangi eða fara í gang fljótlega. Að því 
loknu var farið í fylgd aðaltrúnaðarmanns inn að Kárahnjúk. Landsvirkjun tók þar á 
móti hópnum í sínum búðum og bauð upp kaffi og mikið og gott meðlæti. Skoðuð 
voru mötuneyti og félagsaðstaða Impregilo. Mötuneytið sem er nú u.þ.b. 6 mánaða er 
farið að láta á sjá og viðhald orðið verulegt til þess að uppfylla reglur 
heilbrigðiseftirlits. Félagsaðstaðan er aftur á móti ótrúlega smá, miðað við að þjóna 
um 600 manns. Síðan var ekið um vinnusvæðið og framkvæmdir skoðaðar. Reynt 
hefur verið að þétta búðir Ítalanna en það hefur verið stöðugur skafrenningur inni í 
húsunum eins og bent var á í haust og er frauðplastnotkun þeirra á vinnubúðasvæðinu 
orðin meiri en allra Íslendinga til samans síðastliðið ár. Skoðaður var einn af borunum 
stóru sem nota á við gangnagerð á svæðinu en samtals verða boruð eða sprengd yfir 
70 km. af göngum. Samsetning var ekki komin eins langt og áætlað var og því ekki 
eins mikið að sjá og vonast var eftir, þó duldist engum hve gífurlega stórt tæki þetta er 
  
30. apríl var gengið til lögbundinnar dagskrár með þingsetningu og látinna félaga 
minnst. 

1. Úthlutunarnefnd fyrir árlegan styrk RSÍ kjörin. 
2. Skýrsla stjórnar sambandsins lögð fram, hún er á heimasíðunni. 
3. Rúnar Bachmann gjaldkeri lagði fram reikninga sambandsins fyrir árið 2003. Í 

þeim kom fram að hrein bókfærð eign sambandsins nemur um 855 milljónum 
kr. Afkoma síðasta árs var um 40 milljónir króna. Eignir sambandsins skiptast 
í : Styrktarsjóður 427 milljónir, Orlofssjóður 183 milljónir, Vinnudeilusjóður 
140 milljónir og Menningarsjóður 101 milljón. Einnig kom fram það álit að 
raunveruleg eign væri u.þ.b 40 milljónum hærri en bókfært mat þeirra vegna 
dulinna eignar í bréfum Vinnudeilusjóðs í húseigninni að Stórhöfða. 
Rekstrartekjur sambandssjóðs námu 54 millj. kr. og rekstrarafgangur var 2.3 
millj. kr. Re ikningar voru samþykktir samhljóða 

4. Laganefnd ASÍ hefur hafnað þeirri lagabreytingu sem samþykkt var á síðasta 
þingi RSÍ. Breytingin er sú að “Rafiðnaðarsamband sé aðili að ASÍ fyrir þau  
aðildarfélög sem þess óska”. ASÍ getur ekki fallist á þessa breytingu þó að þeir 
hafi haldið FÍS fyrir utan samtökin í nokkur ár þrátt fyrir aðild að RSÍ. Eftir 
nokkrar umræður voru menn sammála um að einungis þing RSÍ gæti tekið á 
þessu máli. Ekki var talin nein ástæða að leggja í þann aukakostað kalla saman 
aukaþing til þess að taka á málinu. 

5. Farið var yfir almenna samninginn sem hafði verið samþykktur með 78% 
atkvæða daginn áður. Fundarmenn tiltölulega sáttir við samninginn og þann 
árangur sem náðst hafði og samningurinn staðfestur. Síðan fór formaður yfir 
Orkuveitusamninginn og nýjan samning við Félag stórkaupmanna sem gerðir 
voru 29.apríl. Meginniðurstaðan er að flestum þeim markmiðum um 
kjarabætur og lágmarkslaun sem sett voru á kjaramálaráðstefnu RSÍ í haust 
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hafa náðst. Formaður taldi að með almenna samningnum hefði náðst mikilvæg 
markmið með setningu lágmarksgólfa sem nýttust svo í fastlaunasamningum 
og náðst hefðu svo mikilvæg atriði fram í Orkuveitusamningnum sem væri 
fyrsti fastlaunasamningurinn. 

6. Formaður úthlutunarnefndar flutti álitsgerð úthlutunarnefndar sem gerði 
tillögu um að Félag Heyrnalausara Norðlendinga fengi 100.000 kr. styrk og 
áheitaferð Arnars og Alexanders fyrir Barnaspítala Hringsins kr. 400.000. 
Samþykkt samhljóða. 

7. Kjör fulltrúa í stjórn Lífiðnar. Haraldur Jónsson var einróma endurkjörinn sem 
aðalmaður og Sigurður Sigurðsson var kjörinn varamaður. 

8. Önnur mál. 
a) Samþykkt að veita miðstjórn veitt heimild til að kaupa 

frítímatryggingu fyrir félagsmenn ef um semst. Heimild til að 
ársiðgjald verði 1.500 kr. hið mesta. 

b) Inn á fundinn bárust þær upplýsingar frá trúnaðarmanni 
rafiðnaðarmanna hjá Norðurljósum að á fundi stjórnar félagsins með 
öllum trúnaðarmönnum hafi verið tilkynnt að ef fjölmiðlafrumvarp 
ríkisstjórnarinnar yrði samþykkt þyrfti félagið að segja öllu 700 
starfsmönnum sínum upp fyrir 1. júní vegna endurskipulagningar. 
Ályktun samþykkt um málið og send fjölmiðlum. 

c) Bjarni Sigfússon hefur verið formaður kjörstjórna en gefur ekki kost á 
sér nú. Tillaga um Stefán Ó. Guðmundsson samþykkt samhljóða. 

d) Á liðnum árum hefur ætíð orðið eitthvað tjón á fellihýsunum í 
Þórsmörk, því að í ágúst hafi ætíð komið að minnsta kosti einu sinni 
óveður. Besta lausnin er að kaupa traustbyggðari tæki en 
verðmismunur er u.þ.b. 500.000 pr. Hús. Samþykkt að kaupa 2 stk. 
svokölluð Ahús með milligjöf um ca. 1.000.000. 

e) Farið var í Einarsstaði og orlofshús sambandsins skoðuð. Þau hafa 
verið yfirfarin nýverið og byggt við þau geymsla og stærri verönd og 
skjólveggir. Húsin litu vel út og orlofssvæðið.  

Haukur Ágústsson. 
 


