
2. Miðstjórnarfundur RSÍ haldinn föstudaginn 21. september 2007 kl. 13.00

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Kynning á örorkubótaþætti Stafa. Ólafur Sigurðsson framkvæmdarstjóri lífeyrisjóðsins Stafa
mætti á fundinn og fór yfir stöðu mála vegna fyrirsjáanlegra lögsóknar ÖBI vegna skerðingar
greiðslna til örorkubótaþega.

3. Kynning á örorkubótaþætti lífeyrissjóðanna. Farið var yfir gögn sem greina frá þeirri vinnu
sem er í gangi milli ASÍ, SA og fjármálaráðuneytis um breytingar á veikindarétti og tryggingar
sem koma í stað núverandi kerfis. Meginmarkmiðið er að tryggja endurhæfingu en ekki
einvörðungu veikindarétt. Miðstjórn RSÍ styður áframhaldandi vinnu við þessar breytingar.

4. Átak gegn félagslegum undirboðum. Formaður RSÍ hefur verið valinn sem annar fulltrúi ASÍ
í nefnd þá sem félagsmálaráðherra hefur sett á til að taka á félagslegum undirboðum innlendra og
erlendra starfsmannaleiga og verktaka. Loksins höfum við fengið stjórnvöld til þess að taka á
þessum málum ma. hefur nú þegar verið bætt við stöðugildum hjá Vinnumálastofnum sem gerir
henni kleift að sinna sínum skyldum.

5. Trúnaðarráðstefna. Lögð fram drög að dagskrá fyrir ráðstefnuna.

6. Launakönnun. Launakönnun er nú í gangi, úthringingum lýkur nú um helgina og niðurstöður
verða kynntar á trúnaðarmannaráðstefnunni.

7. Rekstur sambandsins fyrstu 8 mánuðina. Lagðar fram tölur úr bókahaldi sem sína
tekjuhreyfingar sambandsins og sundurliðun gjalda styktarsjóðs fyrstu átta mánuði ársins. Einnig
leigutekjur orlofssjóðs fyrir sama tímabil.

8. Lækkun félagsgjalda um áramót. Nú hafa öll félög samþykkt lækkun félagsgjalda og kemur
lækkunin til framkvæmda um næstu áramót, þá verður gjaldið 1% af öllum launum og
endurgreiðsluþak lagt niður.

9. Ársfundur ASÍ. Minnt á ársfund ASÍ sem haldinn verður 18. og 19 okt. 2007 á Nordica hotel.
Megi þemað verður “Norræna velferðaþjóðfélagið.”

10. Starfsmannamál. Ákveðið að ráða starfsmann við hlið gjaldkera og umsjón úthlutunar
orlfoshúsa.

11.Dagbók 2008. Lagðar fram hugmyndir að dagbók 2008.

12.Tilboð í kaup á skrifstofu RSÍ á Akureyri. Borist hefur fyrirspurn v/húsnæðis RSÍ á
Akureyri. Þar sem formaður RFN er ekki viðstaddur var málinu vísað til næsta fundar.

13. Drög að fjárhagsáætlun. Gjaldkeri fram drög af tekjáætlun aðildarfélaga og sjóða. Hann
kom inn á að rekstur sjóða sambandsins væri í samræmi við fjárhagsláætlun og fór lauslega yfir
skiptingu kostnaðarliða í styrktarsjóð. Þar er að venju og með eðlilegum hætti langhæstir
sjúkradagpeningar.
14. Helstu verkefni orlofssjóðs. Búið er að selja seinna húsið í Skorradal. Ákveðið var að selja A
húsin sem staðsett hafa verið í Básum. Farið yfir smíði palla við íbúðir á Akureyri. Heitt vatn er
væntanlegt í Vaglaskóg og ákveðið að setja pott við húsið um leið að lagt verður nýhitalögn í
húsið. Viðhald á húsgögnum og gólfefni Svignaskarði og Vatnsfirði. Klifárbotn, þar hefur orðið



vatnslaust í miklum þurkum eins og í sumar. Ákveðið að vera með í því að bora eftir vatni.
Skógarnes. Farið yfir stöðu framkvæmda og áætlanir fyrir veturinn. FÍS hefur óskað eftir því að
fá að gera upp bjálkahúsið og var það samþykkt.

15. Önnur mál. FRV á afmæli á næsta ári og FRV eftir því að fjölskylduhátíðin verði á þeirra
vegum og var það samþykkt. Fjallað um Genfarskólann.

Fundargerðina ritaði Haukur Ágústsson vegna fjarveru Helga Jónssonar.


