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22. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN FÖSTUDAGINN 21.08.2009 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. Nýir starfsmenn.:Nýr starfsmaður starfsendurhæfingarsjóðs Sigrún Sigurðardóttir kynnt og 
boðin velkominn í hópinn. Sigrún starfar í nánu samstarfi við 16 sérfræðinga sem 
Starfsendurhæfingarsjóður sé búinn að ráða og starfi víða um land. 
 
Á Stórhöfða 27 verða auk starfsendurhæfingar og trúnaðarlæknis: Fræðsluskrifstofan, 
Ákvæðisvinnustofu, Félag mjólkurfræðinga flytur einnig skrifstofu sína þangað. Formenn 
aðildarfélaga fá skrifstofu og fundaraðstöðu. RSÍ, Matvís og lífeyrissjóðsins munu ráða lögmann. 
 
Yfir standa viðræður við Fasteignafélagið Eik um eignaskipti á Skeifunni og að flytja 
Rafiðnaðarskólann í húsið. 
 
3. Lífeyrissjóðurinn Stafir: Ólafur Sigurðsson fór yfir stöðuna hjá Stöfum það sem er af ári. 
Hann greindi frá því að nú sé aftur kominn í gang vinna til þess að skoða aðkomu lífeyrissjóða að 
mannaflsfrekum framkvæmdum. 
 
4. Staðan í dag: Ólafur Darri hagfræðingur ASÍ fór yfir stöðuna í dag, þar er um nokkur frávik að 
ræða miðað við spár, Verðbólga töluvert hærri en spáð var og það heldur uppi alltof háum 
vöxtum. En atvinnuleysi er minna en áætlað var og hagkerfið skárra en búist var við. 
 
5. Reksturinn það sem er af árinu: Lögð fram yfirlit yfir sjóðsstreymi RSÍ á árinu, þar kemur 
fram að á síðustu mánuðum hefur innkoma dregist verulega saman en útgjöld aukist þó nokkuð. 
Félagsfundum hefur fjölgað vegna ástandsins og mikil kostnaðaraukning vegna atvinnulausra. 
Útgjöld styrktarsjóðs hafa stóraukist. 
 
6. Launaþróun : Ákveðið að gera árlega launakönnun þrátt fyrir ástandið. 
 
 
7. Framkvæmdir við litlu húsin á Skógarnesi: Búið er að selja gömlu húsin og verða þau 
fjarlægð þegar sumarstarfsemi líkur. Ný hús verða síðan afhent, eitt fyrir áramót, tvö fyrir páska 
og það fjórða fyrir sumarúthlutun.  
 
8. Framkvæmdir við stóra húsið á Skógarnesi: Nauðsynlegt er að lagfæra húsið og endurbæta 
einangrun og gler. nýja  
 
9. Framkvæmdir  á Akureyri: Ákveðið að taka íbúð L í gegn nú í október, N íbúðin verði síðan í 
janúar og síðasta íbúðin verði í lok apríl. 
 
10. Dagsetja trúnaðarmannaráðstefnu. Ákveðið hefur verið að fundurinn verði haldinn á  
Selfossi  dagana 14 og 15 nóvember n.k. 
 
11. Niðurstaða afgreiðslu kjarasamninga í sumar: Ríkissamningurinn ver samþykktur með 
68% atkvæða en þátttaka var 27%.  
 
12. Verðskrá orlofshúsa: Verðskrá orlofssjóðs fyrir 2010 lögð fram, þar er gert ráð fyrir hækkun 
sem nemur verðlagsþróun. 
 
13. Þátttaka í ráðstefnum og ársfundum á næstunni: Farið yfir þær ráðstefnur sem verða á 
næstunni og hverjir munu sitja þær. 
 
14. Önnur mál: 
 
Haukur Ágústsson 


