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1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Bráðabirgðalög um raflagnir á Keflavíkurflugvelli. Formaður fór yfir málið og sagði að 
sambandið hefði mótmælt kröfulega þegar  Alþingi setti bráðabirgðalögin í nóvember 2007, þar 
sem kippt var úr sambandi löggiltum reglugerðum um rafmagnsöryggismál á íbúðar-og 
skólabyggingum fyrrum varnarsvæðis á Keflavíkurflugvelli.  Í þeim lögum var eigendum og 
forráðamönnum bygginga heimilt að nota raflagnir í þáverandi ástandi á íbúðar-og skólasvæði 
fyrrum varnasvæðis á Keflavíkurflugvelli til 1 október 2010. 
Þau mótmæli hafi haft áhrif en ekki nóg, og mikið verk sé óunnið á svæðinu. 
 
3. Formaður RSÍ á Stjórnlagaþing. Eftir að formaður RSÍ hafði hlotið kosningu á Stjórnlagaþingið 
, hefur honum borist fyrirspurnir um launamál. Hvort hann ætli að þiggja laun á báðum stöðum 
meðan á þinginu stæði. Hann sagði  það ekki ætlunina 
 
4. Líkamsræktarsamningar. Samþykkt að halda áfram samningum við viðurkenndar 
líkamsræktarstöðvar, og staðfesta samninga við þær hið fyrsta. 
 
5. Orlofskerfið. Samþykkt hefur verið að ganga til samninga við hitaveitu Egilsstaða og Fella um 
lagningu á hitaveitulögn frá Egilsstöðum  að  orlofsbyggðinni á Einarsstöðum. 
 
6. Undirbúningur kjarasamninga. Iðnaðarmannasamfélagið hefur verið að ræða saman, um 
hugsanlegt samstarf um ýmis sameiginleg  hagsmunamál. S.s kennitöluflakk, undirvertaka, 
iðnlöggjöfina og starfsmannaleigur og ýmislegt annað. 
 
7. Önnur mál. a)  Samstarfssamningur við Atlantsolíu um afsláttarkjör kynntur og samþykktur 
samhljóða.  
b) Enn er áhugi hjá Bókagerðamönnum að koma í samstarf við RSÍ.  
c) Rætt hefur verið innan rafiðnaðargeirans  að reyna að koma á koppinn “Degi rafmagnsins” 
Besta mál ef það gengur upp. Gert er ráð fyrir að orkufyrirtækin, skólarnir SART og Samorka 
kæmu að þessu. 
d)  Þrátt fyrir fækkun félagsmanna, þá kemur í ljós að tekjur sambandsins hafa ekkert lækkað  
e) Samþykkt að veita atvinnulausum félagsmönnum ákveðinn jólastyrk. Alls var um einni milljón 
króna úthlutað. 
 
Atvinnulausir nú eru um 180 félagsmenn 
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