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1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Kjarasamningar staðan. Lagt fram ítarlegt yfirlit yfir það sem hefur verið unnið í
samninganefnd RSÍ, sem og það sem unnið er sameiginlega innan ASÍ.

3. Sala á Skrifstofurými RSÍ á Akureyri. Verslunarmenn á Akureyri falast eftir að kaupa
fundaraðstöðu RSÍ. Ákveðið að ræða frekar við verslunarmenn um samnýtingu.

4. Staðan í orlofskerfinu. Nýju húsin sem eru í byggingu á Skógarnesi eru orðin fokheld, verða
einangruð og gerð tilbúinn undir tréverk fyrir jól.
Samþykkt tilboð um leigu á 200 ferm einbýlishúsi með sundlaug á Flórída. Leigugjald fari eftir
sömu reglum og íbúðirnar í Kaupmannahöfn.
Guðni Haraldsson lögmaður Rskólans gagnvart málum skólastjórans fyrrv. hafði samband við og
tjáði GG að skiptastjóri þrotaúsins væri með 1/3 af einbýlishúsi við einn af betri golfvöllum
Torreveija. Húsið væri metið á um 16 - 17 millj. kr. á því hvíldi skuld en að henni frátalinni þá
væri eign þrotabúsins í þessu húsi um 3 millj. kr. Hinir tveir eigendur vildu ekki leysa hlutinn til
sín og skiptastjóri sagði ekki hafa tekist að selja þenna hlut til einhverra annarra einstaklinga.
Niðurstaða varð að að flytja þennan eignahlut til RSÍ upp í skuldir, RSÍ myndi svo selja hann en
gæti nýtt hann í leigukerfinu þar til það tækist.
Skipt hefur verið um íbúð í Kaupmannahöfn og erum við nú með íbúðir í Nyhanvn og við
Toldbaadsgade

5. Lógó sambandsins og reglur um þau. Lagt fram reglur um höfundareglur um Lógó
sambandsins

6. Skuldabréf gamla Rafiðnaðarskólans. Skuldir skólans hafa grynnkað muna hraðar en
áætlanir gerðu ráð fyrir. Miðstjórn telur að vel hafi tekist til og vill halda áfram að gera skólanum
kleift að losa sig við aðrar skuldir en greiða síðan hraðar inná skuldabréf RSÍ. Eftirfarandi tillaga
samþykkt samhljóða: Skuldabréfin verði framlengd um 2 ár óbreytt nema að vextir hækki 1.
janúar 2008.

5. Önnur mál. Stefán Ó. Guðmundsson greindi frá verkefni sem hefur verið í gangi þar sem 3
rafvirkjanemar fóru til Svíþjóðar og Danmerkur sem einskonar skiptinemar. Þetta var gert í
tilraunaskyni og fékst til þess styrkur frá RSÍ og Leonardostyrkurinn. Verkefnið hefur heppnast
með eindæmum vel, bæði nemar og vinnuveitendur eru ánægðir með niðurstöðuna. Áhugi er á að
endurtaka leikinn en til þess að dæmið gangi upp þarf að fá báða styrkina áfram. Miðstjórn
sagðist lýta á málið með miklum velvilja og gerir það sem hægt er þegar umsókn berst.

Fundargerðina ritaði Haukur Ágústsson í fjarveru ritara.


