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23. fundur Miðstjórn RSÍ 2. okt. 2009. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Nýr starfsmaður. Halldór Oddsson nýráðinn lögfræðingur mætti á fundinn. 
 
3. Yfirlit yfir stöðuleikasáttmálann og þátttaka lífeyrissjóða í verkl. framkvæmdum. 
Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Stafa fór yfir stöðu mála varðandi lán lífeyrissjóða til 
stjórnvalda til verklegra framkvæmda  
G.G. fór yfir stöðu mála, og sagði að ef  áframhald verður á stefnuleysi stjórnvalda þá mun 
stöðuleikasáttmálinn falla 1. nóv. n.k 
 
4. Staða framkvæmda. Búið er að selja litlu húsin á Apavatni og eru þau öll farin. Framkvæmdir 
við ný hús eru byrjaðar, og búið að taka 2 grunna. Ætlunin er að halda uppi fullum dampi í vetur 
og að 3 hús verði komin í notkun fyrir næstu páska og það 4 í vor, einnig er von á járninu á stóra 
húsið nú á næstu dögum, og ættu framkvæmdir við það hús að geta hafist vonandi fljótlega. 
 
Varðandi L íbúðina á Akureyri þá hefjast framkvæmdir n.k. mánudag, og samkvæmt áætlun 
verður hún komin í útleigu um miðjan nóvember, ef allar áætlanir standast.  
 
Samþykkt hefur verið að stækka N íbúðina sem nemur þvottahúsinu alls 32 ferm. Kaupverð á því 
rými er 2,4 milljónir.  
 
5. Staða mála. Flutningur á fræðsluskrifstofu og ákvæðisvinnustofu fóru fram í síðustu viku, og 
ekki annað að sjá og heyra á starfsfólki að það sé ánægt með nýju aðstöðuna. 
 
Varðandi makaskipti á Rafiðnaðarskólanum og Stórhöfðanum, þá er verið að kasta á milli sín 
tilboðum, sem væntanlega ganga upp innan tíðar. Ef það gengur eftir þá á skólinn að geta hafið 
starfsemi sína á nýjum stað um eða eftir áramót. 
 
6. Rekstrarstaða RSÍ. .Fyrstu 8 mánuði þessa árs, þá hafa tekjur aðildarfélaga RSÍ dregist 
saman um rúml. 13% . 
 
Tekjur af tjaldsvæðinu á Apavatni voru aftur á móti 48% í plús frá fyrra ári. Samþykkt að setja upp 
hlið á svæðið og aðrar aðgerðir til varnar þjófum 
 
7. Ársfundur ASÍ. Yfirskrift ársfundarins að þessu sinni er “Byggjum réttlátt þjóðfélag” 
Í málstofum verður “Hagur heimilanna” Efnahags og kjaramál-Atvinnumál og samfélagsleg 
ábyrgð.Fulltrúar RSÍ á fundinum eru alls 19 
 
8. Sambandsstjórnarfundur 2010 Nú er komið að Austurlandi og Egilsstaðir eini raunhæfi 
kosturinn.Tímasetning fundarins er 6-7 maí 2010. 
 
9. Árlegur árshátíðarstyrkur Samþ. að veita starfsmannafélaginu sama styrk og áður  
 
10. Afhending sveinsbréfa. Frá árinu 2001 hefur nýsveinum fjölgað um 1.107 sem skiptist 
þannig: 799 rafvirkjar, 273 rafeindavirkjar, 24 símsmiðir, 8 rafvélavirkjar og 3 rafveituvirkjar. 
Afhending sveinbréfa fór fram í Reykjavík nú á dögunum og verður á Akureyri 3 okt. 
 
11. Önnur mál. Einar Kristinsson sagði orlofskerfi RSÍ mjög gott og væri mjög svo áberandi út 
ávið.  
 
Fundargerð Helgi Jónsson ritari. 


