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RAFIÐNÐAÐARSAMBAND ÍSLANDS.
19. FUNDUR HALDINN FIMMTUDAGINN 14.5 2009 KL 12.00
1. Fundargerð samþykkt á athugasemda.

2. Dagskrá Sambandsstjórnarfundar.
Farið yfir dagskrá sambandstjórnarfundar og hún kynnt. Fyrri daginn klassísku málin rædd og
reikningar lagðir fram til kynningar. Opnunarhátíð verður að Skógarnesi kl 17 með gönguferð um
svæðið og er von á allt að 80 gestum, iðnaðarmönnum starfsfólki RSÍ starfsfólki ASÍ og fleirum.
3. Kaup á Stórhöfða 27. Lífeyrissjóðurinn Stafir hafa óskað eftir stærra húsnæði, og Pósturinn
sem er með leigusamning um afnot af húsinu nr 29 og ekki tilbúinn gefa hann eftir, þá var farið
að grennslast fyrir um annað húsnæði í nágrenninu. Kom í ljós að götuhæð í húsinu nr 27 er til
sölu. Miðstjórn samþykkir fyrir sitt leiti að 200 þúsund naglbítar kaupi jarðhæðina að Stórhöfða 27,
og lýsir yfir stuðningi við, að Rafiðnaðarskólinn komi á Stórhöfðann.

4. Endurskoðun við verkaðila á Apavatni. Vegna vinnu við 4 síðustu húsin, þá má segja að
verktakinn sé nánast kominn í þrot, vegna stöðu krónunnar. Hann hefur óskað eftir viðræðum , til
að forðast gjaldþrot. Formaður fór fram á heimild til að ræða við verktakann um einhverjar
aukagreiðslur. Var það samþykkt.

6. Framkvæmdir við litlu húsin. Rætt var um áframhaldandi uppbyggingu á Apavatni, og hvort
rétt væri að endurnýja litlu húsin eða byggja ný á sama stað. Húsin eru barn síns tíma, þ.e. þegar
þau  voru byggð þá voru þetta “sumarhús” þ.e. eingöngu um sumarúthlutun að ræða.

Aðalfundur FÍS ályktaði eftirfarandi á aðalfundi sínum á dögunum.
“Á aðalfundi Félags íslenskra símamanna kom fram mikill stuðningur og ánægja með
orlofsuppbyggingu RSÍ á Apavatni.
Fundurinn samþykkti því, að félagið er tilbúið að lána fjármagn allt til áframhaldandi uppbyggingar
t.d. að endurgera litlu orlofshúsin og taka stóra húsið í gegn að innan.

Varðandi íbúðirnar á Akureyri, þá hafa borist kvartanir um, hvað íbúðirnar væru orðnar þreyttar.
Blokkin við Furulund var byggð á árunum í kringum 1970 svo það er sannarlega komið að
endurnýjun. Samþykkt að leita eftir tilboðum í endurbætur og meta síðan út frá því hverning
staðið verður að verki. Miðað verður við, að allar íbúðirnar verði tilbúnar um næstu áramót.

7. Önnur mál. Form. gerði að umtalsefni skýrslu þá sem formenn aðildarfélaga RSÍ ætla að
leggja fram á sambandsstjórnarfundinum og fjallar um skipulagsmál RSÍ og hvort, eða hverju
mætti breyta. Samtök eins og RSÍ þyrftu að vera í stöðugri endurskoðun og sjálfsrýni.

Formaður fjölskylduhátíðarnefndar sagði nefndina hafa haldið einn fund , og reiknaði með að
dagskráin yrði með venjubundnu sniði og allt væri á áætlun. Fjölskylduhátíðin verður haldin
helgina 19-21 júní n.k.

Sæmundur Hrólfsson umsjónarmaður á Skógarnesi hefur verið á spítala undanfarið en kom heim
í gær. Hann verður í veikindarleyfi einhvern tíma.

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl 13.35
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari.


