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28 . Vinnufundur miðstjórnar og starfsmanna dagana 25. – 26. mars 2010. 
 
25. mars 
Fundur hófst á fyrirlestri sálfræðingsins Önnu Jónu Guðmundsdóttur sem fjallaði um jákvæða 
sálfærði. Jákvæð sálfræði er ný grein innan sálfræðinnar sem rannsakar á vísindalegan hátt hvað 
stuðlar að því að einstaklingar og samfélög blómstri. Áhersla er lögð á styrkleika einstaklinga, 
jákvæðar tilfinningar og heibrigð samskipti. Á námskeiðinu var farið yfir flokkunarkerfi um 
styrkleika, gildi, endurgjöf, markmiðssetningu og tilgang, bæði einstaklinga og stærri heilda. 
 
26. mars 
Miðstjórnarfundur. 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Staða lífeyrissjóðsins Stafa. Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri sjóðsins kynnti stöðuna, og 
sagði tryggingastöðuna neikvæða um 13,9% . Sjóðnum er heimilt að vera með neikvæða stöðu 
uppá 15% án þess að til skerðinga á réttindum þurfi að koma. 
Samdráttur er á iðngjaldagreiðslum til sjóðsins uppá 12,7% og lífeyrisgreiðslur hafa aukist um 
22%. 
 
3. Staðan á vinnumarkaði, staða kjaramála  og stöðuleikasáttmáli. Varðandi 
stöðuleikasáttmálann hefur SA sagt sig frá sáttmálanum og gengur nú erinda útgerðamanna. Með 
þessu er verið að skapa upplausn í þjóðfélaginu og í stjórkerfinu sem er ærin fyrir. Þetta er gert 
eingöngu til að tryggja eignarhald fárra á kvótanum. Miðstjórn RSÍ fordæmir þessa ákvörðun og 
telur hana sýna mikið ábyrgðarleysi af hálfu SA, þar sem verið er að gæta hagsmuna fárra á 
kostnað fjöldans. 
 
4. Tillögur félagsmálaráðherra að yfirtaka starfsendurhæfingarsjóð. Fram hefur komið tillaga 
um að ríkið yfirtaki starfsendurhæfingarsjóð. Sjóðurinn er eign verkalýðsfélaga, og var 
fjármagnaður með þeirra peningum.  
 
5. 4 hæðin að Stórhöfða 27. Samþykkt var að leita eftir því að “Naglítarnir geri tilboð og kaupi 
hæðina” 
 
6. Ályktanir. Miðstjórn samþykkti 2 ályktanir varðandi stöðuleikasáttmálann og einnig ályktun um 
atvinnumál og eru  þær birtar á heimasíðu RSÍ. 
 
7. Íslandsmeistaramót iðngreina styrkur. Samþykkt að veita í styrk vegna þátttöku 
 
8. Önnur mál. Undirbúningur vegna fjölskylduhátíðarinnar er í fullum gangi. Samþykkt þátttaka á 
UNI þing. 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl 15.25 
Fundargerð Helgi Jónsson ritari. 
 


