
 1 

30. fundur miðstjórnar 3. sept. 2010. Úrdráttur 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Framkvæmdasjóður lífeyrissjóðanna. Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Stafa fór yfir 
stöðuna, og deilurnar um kaup framkvæmdasjóðs lífeyrissjóðanna. Eignarlutur Stafa er um 9.9 % 
í framkvæmdasjóðnum  
 
3. Vinnustaðaskýrteini Sýnishorn af  Vinnustaðaskýrteinum og lög um skýrteinin lögð fram til 
kynningar 
 
4. Árleg launakönnun. Samþykkt að RSÍ geri árlega launakönnun í sept. Nú verði bætt inn 
spurningum um markmið í komandi viðræðum.   
 
5. Staða í viðræðum um samstarf við Félag hárgreiðslufólks. Viðræður við Félag 
hárgreiðslufólks hefur verið í gangi. Samþykkt að halda viðræðum áfram þar sem unnið sé út frá 
því að þeir leigi aðstöðu hjá RSÍ , það verði sameiginleg símsvörun en félagið rekið áfram sem 
sjálfsstæð eining. 
 
6. Opnun Rafiðnaðarskólans. Tillaga um að bjóða miðstjórn og fleiri gestum á formlega opnun 
Rafiðnaðarskólans í nýju húsnæði þegar framkvæmdum lýkur í október. 
 
7. Rekstraryfirlit fyrir fyrri hluta ársins. Lagt fram rekstrayfirlit fyrir 1.jan. til 31.júl. 2010. Í 
tekjuyfirliti kemur fram að tekjuaukning er um 9 % frá síðasta ári. 
Í yfirliti yfir greiðslur úr Styrktarsjóði kemur fram að hin gífurlega aukning sem var á síðasta ári er 
að ganga til baka og virðist vera kominn í eðlilegt horf eða um 60 % af innkomu ársins. 
 
8. Trúnaðarmannaráðstefnan á Selfossi 11 – 12 nóv. Aðalviðfangsefni núna verða kjaramál 
þar sem allir samningar verða lausir í vetur. 
 
9. Starfseminn í vetur. Halldór Oddsson lögm. greindi frá dómi sem féll í Félagsdómi í máli RSÍ 
og SA/Skipti. Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu að stöðugleikasáttmálinn gilti gagnvart 
þessum samningi þó svo að hann sé sérkjarasamningur. 
 
Stefán Ólafur frá Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins kynnti reglugerð fyrir starfsmenntun. 
 
Ólafur Darri frá ASÍ fór yfir stöðu efnahagsmála, þar komfram að dýfan hefur ekki orðið eins slæm 
og menn óttuðust en viðsnúningurinn hefur látið standa á sér. Þar sé helst að eiga við að, Icesave 
er ólokið og Ísland verði í ruslflokki þar til gengið verði frá þeim málum.  
 
Ákveðið að hefja undirbúning að endurnýjun á húsi í Vaglaskógi, fá teikningar, samþykktir og fl. 
Þannig að hægt verði að hefja framkvæmdir árið 2012. 
 
10. Önnur mál. Ekkert kom fram undir þeim lið og fleira ekki fært til bókar 
Fundargerð: ritaði Haukur Ágústsson. 


