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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS 
21. FUNDUR HALDINN MIÐVIKUDAGINN 1. JÚLÍ 2009 KL 14:00 

 
1. Fundargerð samþykkt án athugasemda. 
 
2. Fjölgun stjórnarmanna í stjórn lífeyrissjóðsins Stafa. Haraldur Jónsson kynnti hugmynd 
sína um að fjölga stjórnarmönnum úr sex í átta, og er tillagan eftirfarandi: 
Sex stjórnarmenn verði kjörnir eftir núverandi reglum þ.e. Samtök atvinnulífsins tilnefna þrjá og 
fulltrúar á kjörfund verði kosnir eftir núverandi reglum og kjósi þrjá fulltrúa launþega. 
  
3. Niðurstaða funda um kjarasamninga og stöðuleika: Haldnir hafa verið 2 fundir vegna 
stöðuleikasamkomulagsins, annar á  Akureyri og hinn í Reykjavík. Það er samdóma álit 
fundarmanna að láta samkomulagið yfir okkur ganga, þó menn séu ekki par sáttir. Ekkert annað 
sé í stöðunni. Miðstjórn staðfestir stöðuleikasáttmálann fyrir sitt leiti. 
 
4. Tilboð opnuð í minni húsin á Apavatni: Þrjú tilboð bárust í húsin. Hæsta tilboðið var kr. 
2.800.000.- og það lægsta kr. 1.200.000.- Samþykkt var að taka tilboði Valdísar Þórarinsdóttir 
uppá kr 2.8 milljónir og hafna hinum og setja hin húsin í sölu á hæsta verðinu. 
 
5. Framkvæmdir vegna minni húsa Apavatni: Varðandi tilboð Sandár uppá rúml 18 milljónir í 
endurnýjun á gömlu húsunum, þá er búið að athuga verð hjá öðrum verktökum og reyndust þau 
talsvert hærri en það tilboð sem Sandá er með. Miðstjórn veitir heimild fyrir sitt leiti að ganga til 
samninga við Sandá um smíði á 4 húsum. Ekkert að vanbúnaði að hefja framkvæmdir í haust 
 
6. Framkvæmdir stóra húsi Apavatni: Einangra þarf gólf, skipta um glugga, einangra útveggi 
og  lagfæra þak. (Skipta um þak) Vegna þeirra framkvæmda sem gera þarf á húsinu að innan,  er 
spurt hvort ekki væri rétt að breyta skipulaginu á húsinu.  
 
7. Framkvæmdir á Akureyri-íbúðir og skrifstofa. Byggingafyrirtækið Hyrna hefur gert 
kostnðaráætlun vegna endurnýjunar á íbuðunum á Akureyri, og hljóðar sú áætlun uppá ca 5 
milljónir per íbúð.  
 
8. Staðan Stórhöfða 27-flutningur: Þessa dagana er verið að afhenda götuhæðina. Unnið er að 
makaskiptum á Skeifunni og Stórhöfða og vænta má frétta af því fljótlega. 
 
9. Staða sjúkrasjóðs: Ljóst er, vegna aukinnar ásóknar í sjúkrasjóðinn , þá er full þörf á að hafa 
aðgang að trúnaðarlækni. Ásóknin í sjóðinn hefur aukist um og yfir 100% það sem af er þessu ári. 
 
10. Önnur mál: FÍS bauð eldri símamönnum í ferð á dögunum til að skoða framkvæmdir á 
Apavatni alls voru þátttakendur í ferðinni 133. 
 
Þá var farinn ferð eldri rafiðnaðarmanna á vegum RSÍ útá Reykjanes og í Bláa Lónið í þá ferð 
fóru um 240 manns. 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl 15:50 
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari. 


