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17. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN FÖSTUDAGINN 27.03.2009

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Lífeyrissjóðurinn Stafir: Form. sagðist orðinn langþreyttur á, að sitja undir ámælum um að allt
sem miður hafi farið í störfum lífeyrissjóðanna sé stéttarfélögunum um að kenna. Þetta hafa
stjórnarmenn skipaðir af SA látið viðgangast átölulaust, og látið sem þeir hafi hvergi komið nærri
stjórn sjóðanna. Haraldur Jónsson og Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Stafa kynntu stöðu
sjóðsins, launa-og starfskjör og siðareglur.

Í lok fundarins var samþykkt ályktun þar sem segir m.a.
Á miðstjórnarfundi RSÍ þann 27 mars 2009 var fjallað m.a. um starfsemi lífeyrissjóða.
Miðstjórnarmönnum er það mikið áhyggjuefni hversu mikið umfjöllun um lífeyrissjóðakerfið og
uppbyggingu þess einkennist af þekkingaleysi og alhæfingum. Ítrekað koma fram í frétta-og
spjallþáttum einstaklingar með fullyrðingar sem enginn fótur er fyrir og leggja jafnvel fram
útreikninga sem á engan hátt byggjast á þeim lögum og reglugerðumsem sjóðunum er gert að
starfa eftir. Áberandi er að þáttastjórnendur gera engar athugasemdir og leita ekki eftir skýringum.

3. Kjaramál: Lítið miðar í viðræðum milli ASÍ, SA, og BSRB um lagfæringar á lífeyrisjóðakerfinu
og fleiri málum sem þar hafa verið til umræðu.

4. Ársfundur ASÍ: Kynntar voru ályktanir frá aukaársfundi ASÍ sem haldinn var miðvikudaginn 25
mars sl. Sem bar yfirskriftina Hagur-Vinna-Velferð.

5. Aðalfundir og staða uppgjöra: Flest aðildarfélögin eru búin að ákveða sína aðalfundardaga.
FÍR heldur sinn fund 30 mars, FNÍR 2 apríl, FRS 22 apríl, FTR 22 apríl, FRV 29 apríl, FSK 29
apríl, FÍS 30 apríl, RFN 8 maí en FSS og RFS voru ekki búnir að ákveða sig.

6. Skipulag RSÍ: Nú er í gangi nefndarvinna varðandi skipulag RSÍ. Í nefndinni sitja allir formenn
aðildarfélaga.

7. Starfsreglur Styrktarsjóðs: Árleg endurskoðun á starfsreglunum fara fram á
sambandsstjórnarfundi. Ósk hefur komið frá úthlutunarnefnd styrktarsjóðs um vinnureglur vegna
þeirra félagsmanna sem hafa verið með full réttindi til langs tíma en af einhverjum ástæðum
hætta að greiða til sambandsins í nokkra mánuði og byrja svo aftur. En reglan í dag er sú, að
ávinnslu-réttindi eru í 6 mánuðir og þetta eru menn ekki sáttir við, þe. Að þurfa að byrja alltaf
uppá nýtt að vinna sér inn réttindi.

Samþykkt var að skoða með tryggingafræðilega úttekt á sjóðnum ef svigrúm væri til
þess fyrir sambandsstjórnarfund í vor.

8. Beiðni um styrk vegna 20 ára afmælis (Dalbúi) Beiðni hefur borist frá golfklúbbnum Dalbúa
um styrk vegna 20 ára afmæli klúbbsins.

9. Fjölskylduhátíðin 2009. Tillaga um nefnd til að sjá um framkvæmdina og hana skipa: Kristján
Snæbjarnarson, Sigurgeir Ólafsson, Einar Ág Kristinsson og Sigurður Sigurðsson ásamt
starfsmönnum RSÍ. Áætlaður kostnaður vegna hátíðarinnar er á aðra milljón kr.

10. Sambandsstjórnarfundur Skógarnesi 14-15 maí. Ákveðið hefur verið að fundurinn verði
haldinn að Skógarnesi að þessu sinni dagana 14 og 15 maí n.k.

11. Önnur mál: Fjallað um ungliðastarf norrænu félaganna

Fleira ekki fært til bókar Helgi Jónsson ritari.


