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1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda.

2. Sambandstjórnarfundur 2008. Samþykkt var að halda næsta Sambandsstjórnarfund í
Borgarnesi 24-25 apríl 2008.

3. Undirbúningur kjarasamninga. Undirbúningur næstu kjarasamninga hófst með
kjaramálaráðstefnunni sem haldinn var á Selfossi á dögunum. Þar var kröfugerðin lögð fram,
rædd, yfirfarin og samþykkt.
Launakönnun:
Kynntar voru niðurstöður launakönnunar sem RSÍ lét gera fyrir nokkru.
Þar kom mest á óvart hvað háskólamenntað fólk innan RSÍ hafði hækkað í launum s.s. með
launaskriði og öðrum hækkunum. Og á meðan iðnaðarmenn hafa notið launskriðs uppá u.þ.b. 9%
þá hafa aðrir u.þ.b. 13% og þar yfir.
Rúmlega 3% rafiðnaðarmanna eru undir lágmarkslaunum og um 12% eru með lægri laun en 220
þús.kr. Þá hafa viðsemjendur okkar óskað eftir, að undirbúningsvinna vegna kjarasaminga sem
losna fyrripart næsta árs fari að hefjast. Þar er átt við saminga m.a. við OR, Ríkið og fl.
Félagsfundir: Ákveðið var að halda félagsfundi víða um landið.

4. Umsögn um bráðabirgðalög: 6 júli staðfesti forseti Íslands bráðabirgðalög þau, sem alþingi
samþykkti nú á vordögum þess efnis að “notkun raflagna og raffanga á fyrrum varnarsvæði
Keflavíkurflugvallar væru í fullu gildi. Stjórnvöld ákváðu með einu pennastriki fella úr gildi
núverandi lög sem gilda um raflagnir og rafföng.

5. Áfallasjóður: Fram hefur komið í umræðunni um Áfallatryggingjasjóðinn að menn eru ekki
sáttir við að 1% úr okkar sjóði renni í þennan nýja sjóð. Viðurkennt hefur verið að um mistök sé
að ræða og aðeins 0,5% eigi að renna inn.

6. Önnur mál: 1. Nú er unnið að“Endurskoðun laga um atvinnuréttindi útlendinga” 
2. Hundahald í Bláskógarbyggð: Sveitastjórn Bláskógarbyggðar hefur samþykkt, að allt
hundahald sé bannað í byggðinni. Þetta kemur verst við þá sem vilja dvelja á Apavatni og hafa
haft hunda með sér. 3. Fánar: Samþykkt að búa til fánageymslu. 4. Rætt var hvort eigi að halda
úti 2 eða 3 íbúðum í Kaupannahöfn næsta ár. Leigusamningur vegna 3ju íbúðarinnar rennur út nú
um næstu áramót.
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