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31. fundur miðstjórnar haldinn föstud. 1. okt. 2010. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Niðurstöður starfsmannafundar um skrifstofuna og fl.  Árlegur starfsmannafundur RSÍ var 

haldinn 24.september Farið var yfir helstu niðurstöður fundarins. M.a. skipulag á skrifstofunni, 
samstarf milli Stórhöfa 31 og 27og fl.  Varðandi símsvörun  kom fram, að um 80 símtöl kæmu á 
skrifstofuna dag hvern í gegnum símakerfið.  

 
3. Skipan sveinsprófsnefnda . Endurskipað var í sveinsprófsnefndir  
 

4. Nýting húsanna á lóð sem keypt var við Apavatn. Fram kom að ekki er hægt að nýta húsið 
sem orlofsaðstöðu svo rætt var hvað ætti að gera við það. Rífa, eða gera það upp og nýta sem 
aðstöðu fyrir starfsfólk á svæðinu. Samþykkt að ráðast í framkvæmdir. 

 
5. Einarsstaðir-fjarvarmaveita og fleira. Stjórn Einarsstaða ákvað á aðalfundi í vor, að reyna að 
koma hitaveitu inná Einarsstaðasvæðið. Mönnum hugnaðist betur að fara í hitveitu frá 

Egilsstöðun en kurlbrennara. Talið  að meiri framtíð sé í því. 
 
6. Opnun Rafiðnaðarskólans-stuðningur RSÍ-opnunargjöf. Skólinn verður formlega opnaður í 

nýju húsnæði með viðhöfn miðvikudaginn 20 október. Samþykkt var að þessu tilefni að gefa 
skólanum opnunargjöf. Samþykkt að kaupa sófa í setustofu+vagna, borðbúnað, skjávarpa og 
tjöld, borð og staka stóla, sjónvarp og fl 

 
7. Boð Heiner Flassbeck í samvinnu við Háskólann. Heiner flutti erindi á fundi evrópskra 
byggingamanna á síðasta ári sem menn voru ákaflega hrifnir af. Samþykkt að taka þátt í kostnaði 

við að bjóða honum hingað. 
 
8. Undirbúningur kjarasamninga-skoðanakönnun og launakönnun. Fyrir nokkru var gerð 

skoðanakönnun meðal félagsmanna RSÍ um komandi samningsgerð og hvaða leið  ætti að fara. 
2500 manns fengu senda spurningalista og þann 1 október höfðu 800 manns svarað. Niðurstöður 
voru nokkuð afgerandi en spurt var m.a. hver eiga að vera meginmarkmið RSÍ við gerð komandi 

kjarasamninga 58% svaranda voru á því að gera stuttan kjarasamning og RSÍ ætti að semja sér.  
 
Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ fór yfir stöðu mála og greindi frá því helsta sem komið hefur fram í 

viðræðum við formenn aðildarfélaga síðustu daga. G.G. sagði að iðnaðarmannafélögin ætli sér 
að starfa saman við gerð næstu samninga, og að raunhæft væri að gera samning til 1 til 2ja ára. 
Hann sagði jafnframt að ekki yrði fúlsað við lengri samningi ef hann væri bitastæður, og tók síðan 

undir orð Gylfa að erfitt væri að treysta stjórnvöldum, þegar efna ætti loforð sem gefin hafa verið 
til lausnar kjarasamningum. 
 

Þá var rætt um greiðsluvanda fólks og hvað sé til ráða, eins um reiði fólks gagnvart stjórnvöldum. 
Ýmsum málum var velt upp en ekkert ákveðið.  
 

Fram kom að atvinnuleysi í byggingariðnaðinum væri um 30%. 
 
9. Önnur mál. Engin mál til umræðu. 

 
Fundi slitið um kl 16:00 
Fundargerð Helgi Jónsson ritari. 

 


