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8. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN 6 . OG 7.03.2008 á Hótel Geysi í Haukadal.

1. Helstu stærðir í ársuppgjöri 2007 : Farið yfir helstu stærðir úr bókhaldi RSÍ fyrir 2007.

2. Skipting tekna milli aðildarfélaga: Á síðasta ári var mikill mismunur á tekjuaukningu á
milli félaga. Skýrt var að á síðasta ári var farið ýtarlega yfir skráningu félagsmanna og
skráningin leiðrétt.

3. Lækkun félagsgjalda í 0,8 –0,9 % eins og hjá öðrum iðnaðarsamb.: Rætt var um
hvort ástæða sé til að hreyfa þessu núna. Miðstjórn telur ekki ástæðu til þess að sinni,
engar kvartanir hafa borist.

4. Tillögur um breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs: Umræður um hugsanlegar breytingar
á bótaflokkum og hækkun á líkamsræktarstyk. Ákveðið að skipa nefnd sem fer yfir málið og
skili tillögum fyrir næsta fund þannig að hægt sé að leggja þær fyrir næsta
sasmbandsstjórnarfund.

5. Tilboð í tryggingar: Lagt fram tilboð í líftryggingar fyrir félagsmenn. Ákveðið að vísa
því til sömu nefndar og fer yfir reglugerð styrktarsjóðs.

6. Orlofshúsin: Smíði húsa við Apavatn er á áætlun og eitt nýtt hús verður tekið í notkunn
nú fyrir páska og annað stuttu síðar.
Samþykkt að kaupa íbúð á 5. hæð við við Ljósheima

7. Nýir kjarasamningar - viðtökur –kosningar: Nýgerður kjarsamningur laður fram.
Lokið er við að kynna samningana með fundarferð um allt land.

8. Viðræður við Orkuveituna –Ríkið og Félag Stórkaupmanna: Viðræður við
Orkuveituna komnar af stað. FÍS búið að skipa samninganefnd en Vinna við samninga við
Ríkið er að fara í gang.

8. Starfsemi RSÍ: Ákveðið hefur verið að skipta um gler á Stórhöfða. Áætlað var að
fjárfesta í loftræstikerfi en þetta er mun betri lausn.

9. Sammbandstjórnarfundur Rafiðnaðarsambands Íslands í Borgarnesi apríl 2008 :
Lögð fram drög að dagskrá og þau samþykkt.

10. Önnur mál: Fyrri bókanir miðstjórnar um styrkt til rafbókasafns kynntar.

Fundargerð ritaði : Haukur Ágústsson í fjarveru ritara.


