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RAFIÐAÐARSAMBAND ÍSLANDS. 
35. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN FÖSTUDAGINN 28.01 2011. 

 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Kjaramál. Formaður fór yfir stöðuna varðandi væntanlega kjarasamninga og sagði  það 
staðreynd að LÍÚ héldi SA í gíslingu, varðandi kvótamál, en það kæmi kjarasamningsgerð 
ekkert við.  Allir sammála að erfitt sé að slíta samfloti með ASÍ áður en menn sjá hvað er í 
spilunum. 
En Iðnaðarmannafélögin eru að tala saman um gerð skammtímasamning, sem myndi gilda til 
vors, svo hægt sé að búa til vinnufrið við gerð langtímasamnings. Talað er um að öll laun myndu 
hækka um kr. 15.000 á mánuði. Ef sátt næst um þetta, er ekkert því til fyrirstöðu að setjast niður 
og útfæra hlutina nánar. 
 
Það kom allavega fram vilji hjá félagsmönnum innan RSÍ  á þeim 7 fundum sem haldnir hafa 
verið, og mjög vel sóttir. 
 
Langt  er komið með að samræma lífeyrisréttindin, eins er vinna vegna kennitöluflakks og 
svartrar atvinnustarfssemi komin á stað undir forystu Halldórs Oddssonar lögmanns. 
 
Miklar líkur eru á, að næsta vika skeri úr um hvort sættir nást um þessa leið eða ekki. Ákveðið 
að panta tíma eftir helgi um áframhaldandi viðræður. 
 
Komið hefur í ljós, að ekki er vilji fyrir því að fara útí almenna samningsgerð fyrr en 
Velferðaráðherrann verður búinn að birta tölur um “framfærsluvísitölu” sem hann er með í 
undirbúningi.  
 
3. Sambandsþing RSÍ dagana 29 og 30 apríl 2011. Samþykkt að næsta þing sambandsins 
verði haldið dagana 29 og 30 apríl n.k. Þingfulltrúar verða 94 og sætum úthlutað á aðildarfélög í 
samræmi við fjölda félagsmanna.  
 
4. Stofnun ungliðahreyfingar innan RSÍ. SH og BÁS kynnti drög að tillögum um stofnun 
ungliðahreyfingar innan RSÍ. 
 
5. Önnur mál. Samþykkt að taka á leigu hús  við Kirkjuveg í Vestmannaeyjum.  
Á Apavatni verður farið eftir samþykktri verkáætlun frá í fyrra og ljúka viðgerðum á stóra húsinu 
og koma upp heitum pottum fyrir vorið. 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl. 14.50 
Fundargerð Helgi Jónsson ritari. 


