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Sambandstjórnarfundur RSÍ 
haldinn 27 til 28. apríl 2006 að Hótel Stykkishólmi  

 
Dagskrá: 

27.apríl. 
Kl. 12.00 Farið frá skrifstofum RSÍ Stórhöfða.  
Kl. 14.00 Innritun á Hótel Stykkishólm , Léttur hádegisverður. 
Kl 15.00  Sambandstjórnarfundur settur Hótel Stykkkishólmi 
   Ávarp formanns Guðmundar Gunnarssonar 
   Ávarp samgönguráðherra Sturla Böðvarsonar. 
   Ávarp Grétar Þorsteinsson forseti ASÍ. 
   Skipan styrknefnda 
   Erindi Ólafs Darra hagfræðings ASÍ um    
  efnahagsástandið:erum við í góðum málum? 
   Skýrsla og reikningar ársins 2005, fyrri umræða.  
Kl. 17.30 Bátsferð í Suðureyjar 2 klst. Og 15 mín. 
Siglt er um þá sterku og sérstæðu strauma sem eru í kringum eyjarnar á 
Breiðafirði, strauma sem hvergi er að finna annars staðar við strendur Ísland. 
Skoðaðir furðulega lagaðir klettar í hlíðum eyjanna þar sem dýralífið 
blómstrar  í sínu einstaka umhverfi. Hápunktur ferðarinnar er þegar plóg er 
varpað fyrir borð og dregið af sjávarbotni alls konar lostæti. Öllum gefst færi 
á að bragða á ýmis konar skelfiski, hrognum og öðru góðgæti af sjávarbotni 
og fjölbreyttar dýrategundir sjávarins. Eyjarnar eru kvikar af fjölbreyttu 
fuglalífi  
Kl 20.30  Kvöldverður - samvera. 
 

28.apríl. 
   Kl.   8.00 – 10.00 Sund, skokk – morgunverður 

Kl. 10.00  Lífeyrissjóðurinn, sameining 
   Erindi, Ólafur Sigurðsson framkv.stj Lífiðnar. 

      Kl. 11.00  Starfsreglur sjóða sambandsins 
     Framkvæmdir í orlofskerfinu 
   Kl. 12.00  Hádegisverður 
   Kl. 12.30  Starfsemi NTO, norræna símasambandsins 
     Erindi Michael Antonsen Jern og Metal 
     Kveðjur frá Færeyjum  
     Poul Öregard formaður Föroya Handverkarafelag 
   Kl. 13.00  Skýrsla og reikningar, seinni umræða. 
   Kl. 14.00  Styrkur RSÍ 2006  
   Kl. 14:15  Breytingar í miðstjórn, hafi orðið breytingar á skipan  
    miðstjórnarmanna aðildarfélaga  þarf að staðfesta það á  
    næsta sambandstjórnarfundi. 
   Kl. 14.30  Önnur mál 
   Kl. 14.45 Kaffi – Brottför. 
   Kl. 17.00  Áætlaður komutími til Reykjavíkur. 
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Fundur settur kl. 15:00 27.04.2006 
 
Guðmundur Gunnarsson formaður RSÍ flutti eftirfarandi setningaræðu. 
Óstöðugleiki í efnahagsmálum undanfarið stefnir öllum ávinning undanfarinna ára í voða. 
Gengissveiflur eru miklar og viðskiptahalli í sögulegu hámarki. Einkaneysla og fjárfestingar 
eru miklar og hafa fært skuldsetningu þjóðarinnar yfir hættumörk. Verðbólgan stefnir í að 
verða tvöfalt hærri en gert var ráð fyrir við gerð síðustu kjarasamninga og verði jafnvel 
þrefalt hærri á næsta ári. Afleiðingin er sú að kaupmáttur launa margra heimila er að dragast 
saman og greiðslubyrði lána vex hratt. Ekkert virðist geta komið í veg fyrir að 
kjarasamningar verði í uppnámi í haust. 

Forsvarsmenn stjórnarflokkanna lýsa því ítrekað yfir að ríkisstjórnin hafi ekkert hlutverk í 
hagstjórninni. Forsætisráðherra marglýsir því yfir á opinberum vettvangi að hann ætli ekki að 
gera neitt. Það sé ekkert að, menn verði bara að kunna að lesa hagtölur. Þetta eru kaldar 
kveðjur til launamanna. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa frekar ýtt undir verðbólgu en hamlað 
gegn henni. Tímasetningar breytinga á íbúðalánakerfinu voru lítt ígrundaðar. Sama gildir um 
tímasetningar skattalækkana. Þetta hefur aukið á þensluna og ójafnvægið í hagkerfinu. 
Seðlabankinn situr einn uppi með ábyrgðina á hagstjórninni og hann hækkar vexti og hótar 
að hækka þá enn meira ef ríkistjórnin grípi ekki til einhverra ráða. Niðurstaðan er þekkt; háir 
vextir, miklar gengissveiflur og allt of mikil verðbólga. Svona hagstjórn er ekki góð 
undirbygging fyrir stöðugleikastefnuna.  
  
Framvinda efnahagsmála mun fyrst og síðast ráðast því til hvaða ráða ríkisstjórnin hyggst 
grípa. Hún verður að axla ábyrgð á ástandi efnahagsmála og verður á tímum sem þessum að 
setja fram trúverðuga áætlun um stefnumið sín við gerð næstu fjárlaga og hver séu markmið 
hennar árin 2007 og 2008, það mun slá á spákaupmennskuna. 
Málflutningur stjórnarþingmanna er með hreinum ólíkindum. Ekki er hægt að lækka benzín 
vegna þess að þá muni ráðstöfunartekjur heimilanna aukast og þau muni auka eyðslu og 
spennu. Sömu þingmenn flytja síðan ræður sem réttlæta skattalækkanir, hver er munurinn. 
Við höfum heyrt ræður sömu þingmanna um hvernig þeir nýverið réttlættu meiri eigin 
launahækkanir. Þessa dagana höfum við hlustað á sömu þingmenn flytja kolsvartar ræður yfir 
lægst launaða fólki þessa lands, fólki í ummönnunarstörfum. Þar má einnig minna á ræður 
enn einu sinni sömu þingmanna þegar þeir réttlættu ofureftirlaunafrumvarpið og víkja sér 
undan með fáfengilegum rökum að taka á því. 

Það er ákaflega leiðinlegt að þurfa ætíð að vera fúll á móti og ástunda  dómsdagsmálflutning. 
Það er það hlutverk sem íslenskir stjórnmálamenn setja forsvarsmenn stéttarfélaganna ítrekað 
í. Íslenskum launamönnum tókst með baráttu alla síðustu öld að byggja upp réttlátan 
vinnumarkað. Það er víðtæk samstaða um þróun samfélags þar sem allir búa við sama rétt 
hvað varðar aðgang að heilbrigðisþjónustu, menntun, atvinnu og almennum lífsgæðum, 
ásamt stuðningi við þá sem eiga undir högg að sækja.  

Undanfarin misseri hafa sprottið upp fyrirtæki sem sjá möguleika á því að hagnast á því að 
nýta sér bága stöðu verkafólks frá fátækum svæðum í heiminum. Dólgar nýta sér stöðu 
bláfátækra heimilisfeðra sem vilja sjá fjölskyldum farborða og bjóða þá til leigu á niðursettu 
verði og hirða af þeim félagsleg réttindi og hluta umsaminna launa. Rafiðnaðarmenn hafa lagt 
á það áherslu að sama verði að gilda um alla sem hér starfa og þeir muni aldrei líða félagsleg 
undirboð.  

Sambandsstjórn RSÍ tekur heilshugar undir réttláta baráttu samtaka aldraðra. Íslensku 
samfélagi ber skylda til þess að búa öllum öldruðum öruggt umhverfi. Stjórnvöld hafa vikið 
sér undan því að takast á við þetta verkefni, og er það orðin svartasti blettur á störfum þeirra 
stjórnvalda sem hafa verið hér við völd um langan tíma.  
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1. maí næstkomandi tekur gildi opnun vinnumarkaðarins. Afstaða rafiðnaðarmanna vegna 
þeirra breytinga einkennist af því, að treysta verði allt regluverk og eftirlit á vinnumarkaði og 
tryggja að kjör og réttindi hinna erlendu starfsmanna séu að minnsta kosti sambærileg við 
íslenska kjarasamninga. Það á að gera erlendum þjónustu- og verktakafyrirtækjum skylt að 
veita upplýsingar um starfsemi sína og virða kjarasamninga og lög hér á landi. Það hlýtur að 
vera stjórnvöldum mikið keppikefli að tryggja samfélagslega ábyrgð allra sem hér starfa og 
öll fyrirtæki standi jöfn á íslenskum vinnumarkaði. 
Við höfum mátt horfa upp á það að alþingismenn og æðstu stjórnendur landsins hafa búið sér 
önnur kjör en aðrir landsmenn hafa. Þeir hafa tekið sér lífeyrisréttindi sem eru allt að tífalt 
betri en almennt gerist og þar til viðbótar skammtað sér rífleg eftirlaunaréttindi. Nú liggur 
fyrir Alþingi þar sem á að taka á hluta þessara mála, en það á samt sem áður að stunda áfram 
feluleik með lífeyris- og eftirlaunaréttindi. Það hafa verið miklar deilur í þjóðfélaginu vegna 
þessa og þessi lög munu ekki slá á þær deilir  

Í frumvarpinu um Kjararáð er ýmislegt til bóta, m.a. hvað varðar skipulag, skipan ráðsins og 
stjórnsýslulega stöðu þess. Þar er staðfest það sem verkalýðshreyfingin hefur ætíð haldið 
fram að Kjaradómur hafi aldrei verið dómstóll, þar fór aldrei fram neinn málflutningur. Þetta 
var bara hluti af þeim feluleik sem alþingismenn og æðstu stjórnendur ástunduðu.  
  

Alþingi og forsætisnefnd Alþingis geta aldrei farið með veigamikla þætti í heildarkjörum 
þessara aðila en ekki Kjararáð. Þar bendi ég sérstaklega á ákvæði laga um þingfararkaup og 
þingfararkostnað og eins launauppbætur vegna tiltekinna þátta eins og lífeyriskjör. Ef friður á 
að ríkja verður Kjararáð að fjalla með gegnsæjum hætti um öll kjör þessara aðila. Þegar við 
semjum er ætíð tekist á um öll heildarkjör, þar er ekki hægt að undaskilja veigamikla þætti 
eins og lífeyris- og eftirlaunaréttindi. 
 
 
Ávarp Sturla Böðvarsson samgönguráðherra.  Hann ræddi mikilvægi verkmenntunar í 
landinu og hve mikilvægt það væri samfélaginu að hafa gott og vel menntað fólk í 
tækniiðnaðinum á upplýsingaöld og telur að við séum þar í fararbroddi með okkar góða 
menntakerfi.   
 
Ávarp Grétars Þorsteinssonar forseta ASÍ. 
Grétar talaði um áhrif af auknu streymi erlendra verkamanna við stórframkvæmdirnar á 
austurlandi. Hann fór einnig yfir hversu staðföst verkalýðshreyfingin hafi verið í því að 
íslenskum lögum og reglum yrði framfylgt og náðst hafi verulegur árangur 
 
Skipan styrknefndar. Skipuð voru: 
Anna Melsted  
Svanborg Hilmarsdóttir 
Anna Nína Stefnisdóttir 
Georg Georgsson 
Sigurgeir Ólafsson  
Haukur Ágústsson formaður 
 
 
Staða efnahagsmála og horfur. Ólafur Darri fór yfir stöðu efnahagsmála og horfur, miðað 
við stöðuna núna stefnir allt í að verðbólga fari á skrið ef stjórnvöld sjá  ekki að sér og dragi 
aðeins úr fjárfestingum og áformum um ný álver. Efnahagskerfið verði að fá tíma til þess að 
jafna sig eftir þá miklu þenslu sem skapast hefur vegna stóframkvæmda á austurlandi.  Með 
eðlilegri efnahagstjórn á að vera hægt að halda uppi hagvexti en samt halda verðbólgu niðri. 
Fundi frestað  
Fundi fram haldið kl. 10:00 þann 28. apríl. 
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Látinna félaga minnst.  
 
Lagðar fram eftirfarandi ályktanir. 
 

Ályktun um kjararáð. 
Sambandsstjórnarfundur Rafiðnaðarsambands Íslands haldinn í Stykkishólmi 27. – 28. apríl 
2006 telur að það muni aldrei ríkja friður um laun og starfskjör kjörinna fulltrúa og æðstu 
embættismanna svo lengi sem Alþingi viðheldur feluleik með því að undanskilja stóran hluta 
af starfskjörum kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna undan ákvörðun Kjararáðs. 
  
Í frumvarpinu um Kjararáð er ýmislegt til bóta, m.a. hvað varðar skipulag, skipan ráðsins og 
stjórnsýslulega stöðu þess. Því er fagnað að Kjaradómur og Kjaranefnd skuli lögð af og 
Kjararáð stofnað. Þar er staðfest það sem verkalýðshreyfingin hefur ætíð haldið fram, að 
Kjaradómur hafi aldrei verið dómstóll. Sambandsstjórnarfundur RSÍ er sammála því að 
fækka skuli í þeim hóp sem tekur laun samkvæmt ákvörðun ráðsins. Eðlilegast er að semja 
um laun og starfskjör í kjarasamningum. 
  
Andstaða sambandsstjórnar RSÍ byggist á að Alþingi og forsætisnefnd Alþingis fari með 
veigamikla þætti í heildarkjörum þessara aðila en ekki Kjararáð. Þetta á sérstaklega við 
ákvæði laga um þingfararkaup og þingfararkostnað, sérstaklega greinar sem fjalla um 
sérstakar launauppbætur vegna tiltekinna þátta eins og lífeyriskjör og lög nr. 141/2003 um 
eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara. Það hefur margoft 
komið fram að það er skýr krafa rafiðnaðarmanna að öll kjör þessara aðila verði til 
umfjöllunar á einum stað, hjá Kjararáði. Sambandsstjórnarfundur RSÍ bendir á að í öllum 
kjarasamningum er tekist á um heildarlaunakjör, þar er ekki hægt að undaskilja veigamikla 
þætti eins og lífeyris- og eftirlaunaréttindi. 
Samþykkt samhljóða  
 

Ályktun vegna efnahagsmála. 
Sambandsstjórnarfundur Rafiðnaðarsambands Íslands haldinn í Stykkishólmi 27. – 28. apríl 
2006 telur að óstöðugleiki í efnahagsmálum hafi stefnt öllum ávinning undanfarinna ára í 
voða. Gengissveiflur eru miklar og viðskiptahalli í sögulegu hámarki. Einkaneysla og 
fjárfestingar eru miklar og hafa fært skuldsetningu þjóðarinnar yfir hættumörk. Verðbólgan er 
þegar orðin óviðunandi og stefnir í að verða tvöfalt hærri en gert var ráð fyrir við gerð 
síðustu kjarasamninga og verði jafnvel þrefalt hærri á næsta ári. Afleiðingin er sú að 
kaupmáttur launa þeirra heimila sem minnst mega sín er að dragast saman og greiðslubyrði 
lána vex hratt. Ekkert virðist geta komið í veg fyrir að kjarasamningar verði í uppnámi í 
haust. 
  
Sveiflugreinar á borð við fjárfestingafyrirtæki og byggingarfyrirtæki hafa verið uppistaðan í 
uppsveiflunni.  Erlendar skuldir þjóðarbúsins hafa aukist úr 100% í árslok 2000 í 300% í 
árslok 2005. Skuldir stefna enn hærra og hallinn á viðskiptum við útlönd er enn mikill. 
Vaxtagreiðslur og afborganir af erlendum lánum námu 50% af útflutningstekjum árið 2002 
og fór rösklega 70% árið 2005. Vaxtabyrðin hækkaði úr 8% af útflutningstekjum árið 2004 í 
12% árið 2005.  

Einsýnt er að núverandi hagstjórn hefur brugðist. Ríkistjórnin hamast við að lýsa því yfir að 
hún hafi ekkert hlutverk í hagstjórninni. Einu úrræði forsætisráðherra eru þau að hann 
marglýsir því yfir á opinberum vettvangi að hann ætli ekki að gera neitt. Það sé ekkert að, 
menn verði bara að kunna að lesa hagtölur. Þetta eru kaldar kveðjur til launamanna. Aðgerðir 
ríkisstjórnarinnar hafa frekar ýtt undir verðbólgu en hamlað gegn henni. Illa tímasettar 
breytingar á íbúðalánakerfinu ásamt illa tímasettum skattalækkunum hafa aukið á þensluna 
og ójafnvægið í hagkerfinu. Seðlabankinn situr einn uppi með ábyrgðina á hagstjórninni. 
Niðurstaðan er þekkt; háir vextir, miklar gengissveiflur og allt of mikil verðbólga. Slík 
hagstjórn dugar ekki til að treysta og undirbyggja nauðsynlegan stöðugleika. Sveiflur í 
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afkomuskilyrðum fólks og fyrirtækja samrýmast ekki stöðugleikastefnunni, launamenn hafa 
lagt mikið á sig til þess að skapa þetta umhverfi, ráðaleysi og aðgerðarleysi stjórnvalda 
stefnir því í voða.  

Framvinda efnahagsmála ræðst af trúverðugleika hagstjórnarinnar næstu mánuði og misseri. 
Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2006 gerir þá kröfu til ríkisstjórnarinnar að hún axli þegar 
ábyrgð á ástandi efnahagsmála og leggi fram raunhæfar tillögur til úrbóta. Ríkisstjórnin 
verður á tímum sem þessum að setja fram trúverðuga áætlun um stefnumið sín við gerð næstu 
fjárlaga og hver séu markmið hennar árin 2007 og 2008, það mun slá á spákaupmennskuna. 

Samþykkt samhljóða  

Ályktun vegna 1. maí, 

Íslenskum launamönnum tókst með baráttu alla síðustu öld að byggja upp réttlátan 
vinnumarkað og setja honum ákveðnar vinnureglur. Þetta eru mikil verðmæti sem hafa 
skapað frið og öryggi. Þetta er ekki einkaeign sumra - heldur sameign allra. Meðal Íslendinga 
er víðtæk samstaða um þróun samfélags þar sem allir búa við sama rétt hvað varðar aðgang 
að heilbrigðisþjónustu, menntun, atvinnu og almennum lífsgæðum, ásamt stuðningi við þá 
sem eiga undir högg að sækja.  
  
Undanfarin misseri hafa sprottið upp fyrirtæki sem sjá möguleika á að hagnast á því að nýta 
sér bága stöðu verkafólks frá fátækum svæðum í heiminum. Bláfátækt fólk er boðið til leigu á 
niðursettu verði.  Hirt eru af þeim félagsleg réttindi og hluti umsaminna launa. 
Rafiðnaðarmenn hafa lagt á það áherslu að sama verði að gilda um alla sem hér starfa og þeir 
muni aldrei líða félagsleg undirboð. Rafiðnaðarsambandið hefur staðið dyggilega við bakið á 
öllum launamönnum sem starfa á íslenskum launamarkaði og tekið virkan þátt í baráttu 
verkalýðshreyfingarinnar undir kjörorðinu ,,Einn réttur – ekkert svindl’’, þar sem krafist er að 
allir sem vinna á íslenskum vinnumarkaði njóti sömu kjara og sömu réttinda – að Ísland sé 
okkar allra.  
  
Sambandsstjórn RSÍ tekur heilshugar undir réttláta baráttu samtaka aldraðra. Íslensku 
samfélagi ber skylda til þess að búa öllum öldruðum öruggt umhverfi. Stjórnvöld hafa vikið 
sér undan því að takast á við þetta verkefni, og er það orðin svartasti blettur á störfum þeirra 
stjórnvalda sem hafa verið hér við völd um langan tíma. Við sjáum með æ gleggri hætti 
mismunandi aðstæður og aðgengi hér á landi að sjálfsögðum réttindum. Dæmi um misrétti í 
stað jafnréttis má lengi telja. Ísland er allra í orði en ekki á borði stjórnvalda. 
  
1. maí árið 2006 tekur gildi opnun vinnumarkaðarins gagnvart átta nýjum aðildarríkjum ESB 
og EES svæðisins. Afstaða rafiðnaðarmanna vegna þeirra breytinga einkennist af því, að 
treysta verði allt regluverk og eftirlit á vinnumarkaði og tryggja að kjör og réttindi hinna 
erlendu starfsmanna séu að minnsta kosti sambærileg við íslenska kjarasamninga. Undanfarin 
ár hefur verið töluverður ólestur á þessu og ekki ástæða til þess að framlengja kerfi sem ekki 
hefur reynst vel. Það hefur ekki tekist að koma samskonar reglum yfir starfsemi erlendra 
fyrirtækja og þeirra íslensku og hefur það skapað skekkta samkeppnistöðu.  
  
Það á að gera erlendum þjónustu- og verktakafyrirtækjum skylt að veita upplýsingar um 
starfsemi sína og virða kjarasamninga og lög hér á landi. Það hlýtur að vera stjórnvöldum 
mikið keppikefli að tryggja að allir sem starfa hér á landi beri jafna samfélagslega ábyrgð. 
Ísland á að vera allra í raun, verum samtaka um að vernda það samfélag sem forgöngumenn 
okkar byggðu og skiluðu til okkar. Samþykkt samhljóða  
Lífeyrissjóðurinn, sameining 
Erindi, Ólafur Sigurðsson framkv.stj Lífiðnar  fór yfir sameiningarmál Lífiðnar og 
Samvinnulífeyrisjóðsins. 
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Starfsreglur sjóða sambandsins lagðar fram handbækur trúnaðarmanna RSÍ og handbók 
fjármála og farið yfir innhald þeirra.  
Farið var yfir þær framkvæmdir sem samþykktar hafa verið í orlofskerfinu. 
 
Starfsemi NTO, norræna símasambandsins.  Erindi Michael Antonsen Jern og Metal fór 
yfir starfsemi sambandsins  
 
 Poul Öregard formaður Föroya Handverkarafelag flutti kveðjur frá Færeyjum og þakkaði 
innilega fyrir sig 
 
Skýrsla stjórnar sambandsins lögð fram og skýrð af formanni Guðmundi Gunnarssyni. 
Þar kom fram að starfsemin hefur verið öflug og stöðug fjölgun er í samtökunum þó svo hún 
hafi ekki verið eins mikil og í fyrra. Ástæða gæti verið að skráning er nú mun nákvæmari og 
betri en áður var 
 
Breytingar á starfsmannahaldi. Þór Ottesen sagði upp störfum í febrúar. Björn Ágúst 
Sigurjónsson í hans stað, Þá hefur Einar Jón sagt upp starfi sínu og hættir um mánaðarmót. 
Einar sem hefur í gegnum árin skilað gífurlega góðu starfi og gerði okkur ma. kleift að landa 
málum skólakerfisins eins og gert var. Einari voru þökkuð störf hans og færðar gjafir. 
Rúnar Bachmann hefur hætt sem gjaldkeri skv fyrri ákvörðun sinni að hætta þegar búið væri 
að ganga frá fjármálum skólakerfisins. 
Formannaskipti hafa verið í tveimur aðildarfélaga á árinu. 
 
Björn Ágúst  lagði fram reikninga sambandsins fyrir árið 2005. 
Í þeim kom fram að hrein bókfærð eign sambandsins nemur um 1.066 milljónum kr. Afkoma 
síðasta árs var um 120 milljónir króna. 
Eignir sambandsins skiptast í : Styrktarsjóður 582 milljónir, Orlofssjóður 180 milljónir, 
Vinnudeilusjóður 155 millj og Menningarsjóður 173 millj og Sambandssjóður 123 millj.  
Einnig kom fram það álit að raunveruleg eign væri verulega hærri en bókfært mat þeirra. 
Íbúðarverð hefur hækkað mun meira en mat og eign Vinnudeilusjóðs í Stórhöfða 29 væru 
umtalsvert verðmeiri en bókfært verð. 
Tekið var fram að endurskoðandi áritaði reikninga án nokkurs fyrirvara og skoðunarmenn 
hafa farið yfir reikninga.  
 
BÁS  lagði fram eftirfarandi tillögur:  

1. Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2006 samþykkir reikninga  sjóða sambandsins fyrir árið 
2005 og vísar þeim til næsta reglulegs þings. 

2. Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2006 samþykkir eftirfarandi skiptingu þeirra 65% hluta 
sem renna til sambandsins: 
Sambandssjóður   44% 
Styrktarsjóður    1% 
Orlofssjóður    6% 
Vinnudeilusjóður  14% 

3. Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2006 samþykkir að 14% framlag af félagsgjöldum til 
vinnudeilusjóðs renni til menningarsjóðs á árinu 2006 

4. Íbúðir á Akureyri verði færðir frá Styrktasjóði yfir í Orlofssjóð. 
5. Skólaskuldabréf verði færð frá Styrktasjóði yfir í Menningarsjóð 

Allar tillögur BÁS samþykktar samhljóða  
 
Rúnar Bachmann fór yfir stöðu Styrktarsjóðs og setti fram eftirfarandi tillögu. 
Sambandsstjórn felur miðstjórn að vinna áfram að frekari samrekstri á styrktarsjóð. 
 
Tillagan samþykkt samhljóða 
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Styrkur RSÍ 2006. Haukur sagði frá starfi úthlutunarnefndar. 
Beiðnir komu frá: 
Landsambandi eldri borgara. 
Hjálparlínunni. 
Eldri borgurum í Reykjavík. 
SÁÁ v/unglingastarfs 
Björgunarsveitin í Stykkishólmi. 
MMD félaginu. 
AD/HD deild Snæfellsness 
 
Allar umsóknirnar voru verðar þess að skoða þær, en ákveðið var að skipta upphæðinni ekki í 
meira en þrjá liði. 
Tillaga var um að: 
AD/HD deild Snæfellsness fengi  Kr. 200.000 
Landsambandi eldri borgara fengi  Kr. 300.000 
SÁÁ v/unglingastarfs   Kr. 300.000 
 
Tillagan samþykkt samhljóða.  
 
Breytingar í miðstjórn.  GG fór yfir þá stöðu sem upp kom þegar BÁS var ráðinn í stað 
Þórs. Í starfsreglum miðstjórnar er lagt bann við því að aðrir miðstjórnarmenn en formaður 
séu í fullu starfi hjá RSÍ, því hafi BÁS þurft að víkja til hliðar, en skv lögum sambandsins þá 
er gjaldkeri aðeins kjörin á þingi og lög sambandsins eru vitanlega æðri starfsreglum 
miðstjórnar. Miðstjórn setji sér starfsreglur og geti breytt þeim. Sambandsstjórnarmenn hefðu 
þann kost að kalla saman aukaþing næsta haust til þess eins að kjósa nýjan gjaldkera, en þar 
sem stutt væri í næsta þing var mælst til þess að sambandsstjórn veitti afbrigði á starfsreglum, 
þannig að við hlið BÁS starfaði Þórunn Jónsdóttir formaður FRV sem gjaldkeri  fram að 
næsta þingi þó svo hún hafi ekki verið kjörin af þingi. Það væri vitanlega hlutverk BÁS að 
leggja fram reikninga fyrir þann tíma sem hann hefði starfað sem gjaldkeri, en Þórunn legði 
fram reikninga fyrir síðasta ár kjörtímabilsins.   
 
GG lagði síðan fram frá framkvæmdastjórn frumvarp um afbrigði vegna gjaldkera. 
Framkvæmdastjórn hefur ráðið Björn Ágúst Sigurjónsson kjörinn gjaldkera RSÍ til starfa hjá 
sambandinu frá og með 1. september 2006. Kjörtímabil BÁG rennur út vorið 2007. Í 
starfsreglum RSÍ stendur m.a.: “Kjörinn gjaldkeri getur ekki komið úr röðum starfsmanna.” 
 
Á síðasta þingi voru gerðar breytingar á lögum sambandsins, sem tóku á því hvernig staðið 
væri að því ef kjörinn stjórn og trúnaðarráð þess vildi skipta um fulltrúa aðildarfélags í 
miðstjórn. Það var ekki tekið á því ef kjörinn embættismaður hyrfi af vettvangi. Hér er 
augljóslega verkefni sem miðstjórn þarf að taka á við undirbúning næsta þings sambandsins. 
 
Framkvæmdastjórn leggur til að í stað þess að kallað verði saman aukaþing næsta haust til 
þess eins að kjósa nýjan gjaldkera, setji sambandsstjórnarfundur RSÍ  haldinn 27. – 28. apríl 
2006 miðstjórnarmanninn Þórunni S. Jónsdóttir formann Félags rafeindavirkja til starfa við 
hlið kjörins gjaldkera fram að næsta þingi RSÍ vorið 2007. 
 
Eðlilegt er að mati sambandstjórnarfundar RSÍ árið 2006 þar sem svo stuttur tími verður eftir 
að árinu þegar kjörinn gjaldkeri verður starfsmaður sambandsins og eins að langt er liðið á 
kjörtímabilið, að kjörinn gjaldkeri gangi frá reikningum fyrir árið 2006 og skili reikningum 
fyrir yfirstandandi kjörtímabil inn á næsta þing RSÍ. Settur gjaldkeri sambandstjórnarfundar 
ársins 2006 mun hafa yfirumsjón með venjubunu eftirliti við starfslok kjörins gjaldkera.  Þess 
ber sérstaklega að geta að ekki er verið að taka fram fyrir hendur komandi þings RSÍ að ári, 
það mun vitanlega kjósa sér eftir lögbundnum leiðum gjaldkera sambandsins fyrir næsta 
kjörtímabil. Framkvæmdastjórn RSÍ. 
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Sambandsstjórnarmönnum fannst þetta góð lending fyrir stuttan tíma og var afbrigðið veitt 
samhljóða. 
 
GG fór yfir aðrar hugsanlegar breytingar á lögum RSÍ sem laganefnd þyrfti að skoða 
fram að næsta þingi. Þar mætti velta upp þeirri spurningu hvort eðlilegt sé að kjósa miðstjórn 
með þeim hætti sem nú er gert. Þar er átt við að í lögum er gert ráð fyrir að kjósa í einu lagi 
13 miðstjórnarmenn, en þess skuli gætt að öll sambandsfélögin eigi þar fulltrúa. Nú má spyrja 
ef það væri nú t.d. óeining innan FÍR um fulltrúa í miðstjórn og þar myndu gefa kost á sér á 
þingi t.d. einum fleiri en FÍR á rétt á. Hvernig ætti svoleiðis kosning að fara fram. Hún gæti 
t.d. mjög líklega farið þannig að allir þeir fulltrúar FÍR sem biðu sig fram næðu kjöri, en td 
fulltrúi Félags sýningarstjóra í miðstjórn félli út. 
 
Breyta mætti lögum þannig að uppstillingarnefnd RSÍ ætti t.d. tileknum tíma fyrir þing RSÍ, 
að tilkynna hversu marga miðstjórnarmenn hvert aðildarfélag sambandsins eigi rétt á, 
varamenn í miðstjórn og sambandsstjórn. Við setningu þings RSÍ tilkynni svo formaður 
uppstillingarnefndar hverjir séu kjörnir meðstjórnendur í miðstjórn komandi kjörtímabil. 
Sambandsþing kysi svo þá einstaklinga sem fara í framkvæmdastjórn að óbreyttum 
núgildandi reglum. 
 
Einnig var rætt um hvort endurskoða ætti lögin með tilliti til þess að hægt væri að skipta um 
embættismenn sambandsins á miðjukjörtímabili. Ákveðið var að senda þessar hugmyndir til 
laganefndar til umfjöllunar. 
 
 
FRV tilkynnti um breytingu í miðstjórn  Þórunn Jónsdóttir kemur inn í stað Odds 
Sigurðssonar. 
 
FÍS tilkynnti um breytingu Grétar Guðmundsson verður fulltrúi í framkvæmdastjórn í stað 
Einars Gústafssonar 
 
Önnur mál. 
 
Fundi slitið kl. 15:00 
Haukur Ágústsson. 


