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1. Fundargerðir 18 og 19 samþykktar án ath.semda.

2. Staðan í viðræðum við SA.
Málin eru eitthvað farin að skýrast. Í morgun lá það fyrir að SA sagði hreint og klárt, að
þeir væru ekki tilbúnir að hækka laun. Fyrir því væru engar forsendur, og ef krafist yrði
launahækkana þá myndi segja upp samningunum. Talsverðar umræður urðu um málið,
og allir sammála að samningsstaðan væri mjög þröng.

3. Tilboð í endurbyggingu á Apavatni “litlu húsin”
FÍS er tilbúið að stuðla að taka þátt áframhaldandi uppbyggingu á Apavatni með
fjármögnun sem Orlofssjóður endurgreiði með tímanum.Gömlu húsin eru verðmetin á
um 2,5-3 milljónir og er gert fráð fyrir að þau verði seld.

4. Kaupsamningur 200 þús. naglbíta á götuhæð Stórhöfða 27.
Samþykkt að 200 þúsund naglbítar kaupi götuhæðina að Stórhöfða 27. Hæðin verður
afhent 5 júní n.k. Fræðsluskrifstofan-Ákvæðisvinnustofan og mjólkurfræðingar ásamt
starfsendurhæfingarfulltrúa flytja þangað í sumar. Samþykkt að selja lífeyrissjóðnum
Stöfum eignina á jarðhæðinni að Stórhöfða 31.

5. Viðræður um makaskipti á Skeifunni og 3ju hæð Stórhöfða 27.
Viðræður eru í gangi um makaskiptin, en enginn niðurstaða kominn í það mál.

6. Rekstrartölur fyrir fyrstu 6 mánuði 2009.
Í því árferði sem við búum við í dag, þá erum við að sjá sláandi tölur varðandi aukningu
á útgjöldum styrktarsjóðs, sérstaklega varðandi sjúkradagpeningagreiðslur þær hafa
hækkað ur rúmlega 15 milljónum í rúml 37 milljónir Þá hafa útgjöld vegna
lyfjakostnaðar aukist um úr kr 4.869.- 2008 í kr. 39.179 árið 2009 og eru þá teknir fyrstu
4 mánuðir beggja ára.

7. Virðing staða.
Virðing staða Virðingar hefur breyst og ákveðið að selja ef viðunandi tilboð fæst.

8. Ungliðaráðstefna í Rússlandi 3-9 ágúst 2009.
Boð hefur borist að senda 1-2 fulltrúa á ungliðaráðstefnu sem haldinn verður í Rússlandi.

9. Önnur mál.
Í september verður Kiljava skólinn. Boðið er til ungliðaráðstefnu í Danmörku

Undirbúningur fyrir fjölskylduhátíðina gengur vel og óskað var eftir sjálboðaliðum til að
standa vaktina með stjórninni.

Ákveðið hefur verið að ársfundur ASÍ verður haldinn dagana 22-23 októrber 2009
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