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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS.
15 FUNDUR MIÐSTJÓRNAR FÖSTUDAGINN 23 JANÚAR 2009

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda.

2. Lífeyrissjóður-samskipti stjórna: Haraldur Jónsson stjórnarmaður og Ólafur
Sigurðsson mættu á fundinn og fóru yfir stöðu mála hjá lífeyrissjóðnum. HJ sagði
stjórn sjóðsins vera að leita lausna fyrir marga sjóðsfélaga og það væri alls ekki hagur
sjóðsins að fólk myndi missa eigur sínar. Hann velti upp hugmyndum um hvort við
ættum að hafa frumkvæði um að fella niður hluta af verðtryggingu lána sjóðsins. ÓS
sagði mikið álag á starfsfólki sjóðsins þessa dagana við að skuldbreyta lánum og leita
hagkvæmra lausna fyrir sjóðsfélaga. Um 3500 sjóðfélagar eru með lán hjá sjóðnum,
og að ýmislegt væri hægt að gera til að létta mönnum lífið.

3. Þátttaka RSÍ í mótmælum: Umræður um, hvort RSÍ sem stéttarfélag ætti að
beita sér og koma meira að þeim mótmælum sem í gangi væru. RSÍ á ekki að beita sér
í þessum mótmælum sem stéttarfélag, heldur koma fram á jákvæðan hátt og vera
hvetandi m.a. að efla samstöðu t.d. með uppbyggjandi auglýsingum

4. Fjármunir RSÍ ávöxtun og fl: Fram kom að við eigum enn eitthvað af peningum
þó svo að fjármunir hafi tapast á síðasta ári í bankahruninu.
Þá kom fram að félagstekjur milli áranna 2007 og 2008 hafa lækkað um 10%, enda
var það í samræmi við samþykktir síðasta þings um lækkun félagsgjalda

5. Sala á orlofshúsi á Spáni: Deila hefur verið um verðlagningu á húsinu en
samþykkt var tillaga að gagntilboði frá lögmanni.

6. Ölfusborgir-Svignaskarð: Nú standa yfir framkvæmdir í Svignaskarði og
Ölfusborgum við endurnýjun húsanna
Á Apavatni er reiknað með að byggingu 3ja nýrra húsa ljúki fyrir páska.

7. Endurskoðun kjarasamninga, efnahagsmál. Fundur var haldinn með forseta og
miðstjórn ASÍ þar sem fram kom að allt er í óvissu um endurksoðun kjarasamninga,
þar sem stjórvöld vildu ekki við menn tala. Svo þau mál eru öll í óvissu, eins og
staðan er í dag.

8. Kjarasamningar: Búið er að semja við Rarik, Norðurorku, Hitaveitu Suðurnesja
og Landsímann. Ekki er búið að klára samninga við 365, sýningamenn Norðurál og
Kögun.
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9. Félagsfundir: Búið er að ákveða fjölmarga fundi víðsvegar um landið.

10 Bóthildur forrit: Sambandið keypti forrit fyrir heimilisbókhaldið sem félagsmenn
geta fengið án endurgjalds hjá sambandinu.

11.Önnur mál: Engar umræður undir þessum lið.

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl16:25
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari.


