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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS 
26.FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN FÖSTUDAGINN 14.01 2010. 

Á AKUREYRI. 
 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Staðan á vinnumarkaði. Allar líkur benda til þess, að atvinnuleysi sé að aukast. Á 
atvinnuleysisskrá í dag eru yfir 200 rafiðnaðarmenn. Flestir sem eru án atvinnu koma úr röðum 
tæknifólks eða um helmingur þeirra sem eru á skrá. 
 
Talsvert hefur borið á því, að rafiðnaðarmenn sem eru skráðir atvinnulausir séu að stunda svarta 
vinnu á sama tíma. Þetta er með öllu ólíðandi.  
 
Umræður urðu um styrki og styrkjahefð RSÍ almenn, og  hvort rétt væri að tekjutengja styrkina 
eða með hvaða hætti hægt væri að gera styrkjakerfið þannig að það væri sem réttlátast og 
sanngjarnast fyrir félagsmenn. 
 
3. Deilur um forgangsrétt hjá Norðurál. Enn er í gangi deila milli vélstjóra og 
málmiðnaðarmanna hjá Norðurál. RSÍ ætlar ekki að blanda sér í þessa deilu. 
 
4. Útvistun Mílu í Reykjavík. Félagsdómur vegna launahækkunar. Að undanförnu hefur Míla 
verið að útvista starfsemi sína vítt og breytt um landið.  
 
5. Staða framkvæmda í orlofshúsum. Á Apavatni er vinna hafin við stóra-húsið. Vinna við 
“litlu húsin” gengur vel. Það verða allavega 2 hús tilbúin fyrir páska. 
 
Rafiðnaðarskólinn flutti um áramótin að stórhöfða 27 og er 3ja hæðin tilbúin í dag.  Menn almenn 
ánægðir með að skólinn hafi flutt á sama svæði og RSÍ og fræðsluskrifstofan. 
 
6. Vinnufundur miðstjórnar. Ákveðið var að halda vinnufund miðstjórnar dagana 25 og 26 
mars n.k. á Apavatn. Þar verður m.a. fjallað um skipulagsmál ASÍ og fl. 
 
7. Nemaskipti og Leonardo. Umsókn hefur borist frá Stefáni Guðmundssyni, þar sem hann fer 
fram á styrk vegna verkefnisins Leonardo og nemaskipti vegna þess.  
 
8.Beiðni handknattleikssambandsins um styrk. Beiðni hefur borist frá HSÍ um að við höldum 
áfram að styðja sambandið. Samþykkt að fresta málinu til síðari tíma. 
 
9. Önnur mál. Bent var á að starfsmaður sambandsins Björn Eysteinsson væri við björgunarstörf 
á Haíti. Miðstjórn óskar honum velfarnaðar í störfum sínum þar. 
 
Nokkrar vikur eru lausar í Kaupmannahöfn og á Spáni eftir úthlutun. Geta menn kynnt sér það á 
heimasíðu RSÍ fyrstur kemur fyrstur fær. 
 
Fundargerð Helgi Jónsson ritari. 
 


