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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS 
25. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN 4. DESEMBER 2009 

 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Staða verkefna: Staðan á Apavatni er sú, að ætlunin er að klára öll 4 húsin fyrir jól. Þ.e að 
segja koma þeim undir þak. 
 
Á Akureyri er framkvæmdum lokið við L íbúðina  og N íbúðinni verður skilað 19 desember. 
Varðandi K íbúðina þá er ekkert endanlega ákveðið en samt reiknað með að fara á stað fljótlega 
uppúr áramótum og að allar íbúðirnar verði búnar fyrir sumardaginn fyrsta 
 
3. Deila við Mílu: Í desember 2008 var gerður samningur við Mílu. Í þeim samningi var enginn 
upphafslaunahækkun. Eina launahækkunin sem samið var um er  2,5% og  átti  sú hækkun að 
koma til framkvæmda um næstu áramót. Nú er það túlkun ráðamanna Mílu, að þessari 
launahækkun  hafi verið frestað eins og öllum öðrum launahækkunum til 1 júní 2010.  
 
4.Atvinnuleysi í desember 2009. Í lok nóvember voru 205 rafiðnaðarmenn án atvinnu. Nemar 
voru 7, Símsmiðir 4, Tæknifólk 83, rafiðnaðarmenn í FÍR 56, rafiðnaðarmenn í RFN 5, 
rafiðnaðarmenn á suðurlandi 4, á suðurnesjum 1, rafeindavirkjar 36, og félagar í FÍS 12.  
 
5. Styrkir og leigugjöld 2010: Samþykkt var að halda styrkjakerfinu óbreyttu til atvinnulausra 
félagsmanna eins og fyrri samþykktir segja til um.  
 
Leigugjöld fyrir orlofshús koma til með að hækka um ca 5% að meðaltali. 
 
6. Jólapóstur: Jólapóstur til félagsmanna í ár verður með svipuðu sniði og í fyrra, nema nú 
verður bætt við blaði sem inniheldur viðtöl við félagsmenn og ýmist annað efni. 
 
Jólaball RSÍ verður haldið sunnudaginn 20 desember milli kl 14-16 í Gullhömrum. Verð 
aðgöngumiða er 500 kr fyrir alla. 
 
7. Stækkun bílastæða: Óhjákvæmilegt vegna komu Rafiðnaðarskólans í Stórhöfðann er að 
stækka bílastæðin. Áætlaður kostnaður er ca 4 milljónir. 
 
8. Nám við meistaraskólann: Borist hefur ný námskrá frá menntamálaráðuneytinu varðandi nám 
í meistaraskóla þar sem kveðið er á um, að rafiðnaðarmenn þurfi ekki  að ljúka sveinsprófi áður 
en nám er hafið í meistaraskóla. 
Miðstjórn RSÍ mómælir harðlega þessum breytingum og samþykkti ályktun þar um sem send 
verður til viðkomandi ráðuneyti. 
 
9. Deila VM við önnur stéttarfélög: Hér er á ferðinni deila milli vélstjóra og málmiðarmanna og 
snýst um, hvar þeir eru skráðir í félög, hvort þeir eru starfandi á sjó eða í landi. 
10. Önnur mál: Samþykkt hefur verið að bæta við starfsmanni hjá starfsendurhæfingarsjóði. Nú 
er einn starfsmaður í fullu starfi, en greinlega er þörf var fyrir fleiri. Ákveðið er að annar 
starfsmaðurinn verði hér á Stórhöfðanum, en hinn komi til með að starfa hjá Samiðn. 
 
Vel gengur að flytja Rafiðnaðarskólann og tekur hann til starfa að Stórhöfða 27 í janúar 2010. 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl 16.45 
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari. 


