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SAMBANDSSTJÓRARNFUNDUR RSÍ 2008
Haldinn 24 og 25 apríl á hótel Borgarnesi.

Dagskrá:

Skýrsla stjórnar: Form. fór yfir og kynnti skýrslu stjórnar . Talsverð fjölgun hefur orðið
á félagsmönnum á síðasta ári og eru nú skráðir 5602 en voru árið 2006 alls 4.861.
Starfsemin gekk vel á síðasta ári. Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins hefur gert samning við
menntamálaráðuneytið um umsjón og endurnýjun námsskrá í rafiðnaðargreinum. Einnig
sér skrifstofan um mat á erlendum rafiðnaðarmönnum eins ef einstaklingar vilja hefja
nám í rafiðnaði.

Þá hefur miðstjórn ákveðið í samráði við fræðsluskrifstofuna að koma upp netvæddu
rafbókasafni með styrk uppá 2 millj. framlagi næstu 3-4 árin.
Fjölskylduhátíðin var að venju haldinn um Jónsmessuna í Skógarnesi. Þar mættu rúmlega
600 manns. Þá var ferð eldri borga farinn 27 júni og voru m.a. skoðuð ný orkuver á
Reykjanesi. Spennugolf var að venju haldið , að þessu sinni á Strandarvelli við Hellu.
Félagsgjaldi var lækkað um 10% eða úr 1,1% í 1% og um leið var þakið fellt niður.
Um áramótin 2007/08 voru 422 af félagsmönnum RSÍ frá 35 löndum.
Nýr kjarasamningur á almenna markaðnum var undirritaður á dögunum og hækkuðu
lágmarkstaxtar við undirritun um kr. 21.000.- 2009 um kr. 17.500- og árið 210 um kr.
10.000.-. Með þessu hækka lágmarkslaun um 600 þús. kr. á ári.
Mikil uppbygging hefur átt sér stað á orlofssvæðinu að Skógarnesi, og hefur sú
uppbygging í alla staði gengið vel. Búið er að reisa fjögur 93 ferm. hús á svæðinu og
næsta vetur verða þrjú reist. Alls verða þá 7 ný hús til staðar þar.

Skipun styrktarnefndar: Samkvæmt reglum fundarins var kosin nefnd til úthlutnar
árlegum styrk RSÍ. Haukur Ágústsson form. Þórður Backman, Sigurgeir Ólafsson, Georg
Georgsson, Svanborg Hilmarsdóttir.

Reikningar Sambandsins (Fyrri umræða) Tekjur sambandssjóð árið 2007 voru kr
92.317.949.- Og rekstrarafgangur var á sjóðnum uppá kr 4.540.642.- Tekjur styrktarsjóðs
voru kr.- 217.418.519.- og rekstrarafkoma hans var kr 128.409.481.- Tekjur orlofssjóðs
námu kr 120.718.296.- og rekstrarafkoma sjóðsins voru kr 28.825.841.-Tekjur
Vinnudeilssjóðs voru kr 12.118.766.- en hér er eingöngu um vaxtartekjur og verðbætur
að ræða.Menningarsjóður var með tekjur uppá kr 56474.073.- og rekstrarafgur var kr
32.151.998.-

Þess má geta að samanburður á Sambandssjóði milli áranna 2006 og 2007 er ekki
raunhæfur , því árið 2006 fékk sjóðurinn 44% af gjöldum en árið 2007 fékk sjóðurinn
40% af gjöldum.

Framkvæmdaáætlun fyrir rafbókasafn: Ísleifur Jakobsson kynnti fyrirhugað
rafbókasafn og hverning að því yrði staðið. Danska rafiðnaðarsambandið hefur veitt leyfi
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fyrir því að þýða allt danska safnið, en verulegur skortur hefur verið á kennsluefni í
rafiðnaði hér á landi.

Hækkun á námskeiðsstyrk. Tillaga kom fram um hækkun á styrk vegna námskeiða sem
er eftirfarandi: Sambandsstjórnarfundur RSÍ haldinn í Borgarnesi 24 og 25 apríl 2008
samþykkir að hækka styrki til námskeiðssóknar félagsmanna úr krónum 15.000.- í krónur
20.000.- Breyting þessi tekur gildi frá og með 1 janúar 2009.
Tillagan samþykkt samhljóða.

Tillaga frá Guðmundi Gunnarssyni. Sambandsstjórnarfundur RSÍ haldinn í Borgarnesi
24 og 25 apríl 2008 samþykkir að fela framkvæmdastjórn að hefja viðræður við stjórn
menntasjóðs um breytingar á styrkjum til námskeiða, með það að markmiði að
menntasjóður verji árlega ákveðinni upphæð í námskeiðsstyrtarsjóð og aðildarfélög RSÍ
leggji í þann sjóð upphæð sem nemi þriðjung þeirrar upphæðar. Miðstjórn skipi
úthlutunarnefnd yfir sjóðinn.

Tillögur um breytingar á reglugerð styrktarsjóðs.
Samþykkt var eftirfarandi tillaga:

1. Styrkir sjóðsins eru veittir þeim sem eru fullvinnandi og greitt er af til sjóðsins.
Almennt er sá réttur að ekki er greiddir styrkir til þeirra sem ekki hafa greitt
félagsgjald til sjóðsisn í þrjá mánuði eða lengur. Styrkir eru þó aldrei greiddir eftir
að 72 ára aldri er náð. Undantekning er eingreiddur útfararstyrkur.

2. Eingreiddur útfararstyrkur er greiddur við andlát félagsmanns:

A. Dánarbætur eru greiddar vegna þeirra félagsmanna sem eru starfandi á
vinnumarkaði við andlát. Upphæðin er kr 344.356.- Greitt er miðað við
starfshlutfall viðkomandi. Aukþess er greitt með hverju barni..............

B. Dánarbú félagsmanns við starfslok hafi verið greiðandi í a.m.k. 5 ár fær greiddar
dánarbætur að upphæð ( kr.180.000.- m.v. launavísitölu 1.7.2006 tæplega kr.
215.000.-) Greitt er miðað við starfshlutfall. Þessi tala haldi sér fram að 72ja ára
aldri þá lækki hún um 10% á ári næstu 5 árin og haldi sér síðan óbreytt.

3. Öll læknisvottorð skulu vera á íslensku, ef þau eru gefin út af erlendum læknum
skal fylgja þýðing á ensku eða dönsku. Ef vottorð er gefið út af lækni erlendis, þá

skal það fá opinbera vottun.

4. Allar greiðslur vegna styrkja eru lagðar inná reikninga í íslenskum bönkum.

5. Forvarnarstyrkur hækkar úr kr 15.000.- í kr. 20.000.- frá og með 1 janúar 2009.

6. Allar tölur hækka með vístölum launa einu sinni á ári, miðað við 1 janúar.
Upphæðir dagpeninga miðast við grundvallarlaun lífeyrissjóðsins Stafa og taka
sömu breytingum og þau 1 janúar og 1 júlí ár hvert.
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7. Yfirferð á texta reglugerðar og úthlutunarreglum.

Ef tillögur þessar verða samþykktar, þá verður reglugerð og starfsreglum styrktarsjóðs
breytt og samþykktar tillögur settar inn á viðkomandi staði. Breytingar taka gildi frá og
með 1 janúar 2009.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Tillaga um hlutfallabreytingu á félagsgjaldinu.
Lögð fram eftirfarandi tillaga:

Sambandsstjórnarfundur RSÍ haldinn í Borgarnesi 24 og 24 apríl 2008 samþykkir
eftirfarandi skiptingu á hlut RSÍ í félagsgjaldinu fyrir árið 2008.
Í sambandssjóð....... 44%
Í styrktarsjóð........... 1%
Í orlofssjóð.............. 14%
Í menningarsjóð....... 6%
Tillagan samþykkt samhljóða

Seinni dagur : Grétar Þorsteinsson og Ólafur Darri Andrason fóru yfir landslagið í
íslensku efnahagslífi og spáðu í hvort allt væri að fara til fjandans eða ekki.
Grétar fór yfir stöðu mála, og sagði að síðustu kjarasamningar hefðu verið mjög góðir
samningar. Hann sagði jafnframt að forsendur síðustu samninga væru komnar útí horn, en
hann vænti mikils af samráði við ríkisstjórnina, um samráð um efnahagsaðgerðir, en gat
þess einnig að engar töfralausnir væru til. Hann óttaðist einnig stopp á mörgum sviðum
atvinnulífsins, en að við yrðu að halda sjó.
Ólafur Darri sagði að það væri ekki alltof bjart framundan, og eftir góða veislu yrðu
menn að takast á við timburmennina. Neikvæð þróun er á mörkuðum, og í stað mikils
hagvaxtar mætti búast við samdrætti í öllu, og einkaneysla myndi dragast saman, sem
þýðir aukið avinnuleysi og aukna verðbólga. Hann spáði að avinnuleysi myndi aukast um
2% færi í ca 4-4,5% og verðbólga yrði um 8-10%. En myndi síðan hjaðna og í desember
á þessu ári yrði hún um 5%.
Það er of snemmt að afskrifa kjarasamninga, en brýnt að allir stæðu saman um að standa
vörð um íslenskt efnahagslíf, og að engar töfralausnir væru til.

Ágúst Einarsson rektor á Bifröst var næstur á mælendaskrá og fjallaði um evrumál og
evrópusambandið. Í mali hans kom fram, að t.d. matarverð væri allt að 60% hærra en í
nágrannalöndunum, og Ísland væri með hæsta verð í allri Evrópu. Ef við gengjum í ESB
þá myndu útgjöld til heimila lækka verulega. Og það væri búið að vinna alla
undirbúnigsvinnu varðandi aðildarumsókn, svo það þýddi ekkrt fyrir stjórnvöld að segja
að ferlið tæki svo og svo langan tíma. Allir útreikningar og spegulasjónir væru til. Þá gat
hann þess að styrkir til landbúnaðar væru miklir hér á landi, en þeir skiluðu sér ekki til
bænda, heldur væri þetta raunverulega styrkur til afurðastöðvanna. Hann fullyrti einnig
og bað fundarmenn að taka eftir því, að þó svo kreppa væri yfirvofandi þá myndu
bankarnir sýna hagnað á 1 ársfjórðungi. (Það gekk eftir, allir bankar sýna miljarða
hagnað)
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Reikningar og skipting félagsgjaldsins (Síðari umræða). Engar athugasemdir komu
fram utan þess að nokkrar umræður urðu um skiptingu félagsgjaldsins. Samþykkt var
tillaga framkvæmdastjórnar um skiptingu félagsgjaldsins til sjóða sambandsins.

Afleiðingar rafmagnsslysa. Ásgeir Þór Ólafsson kynnti niðurstöðu neitendastofu um
afleiðingar rafmagnsslysa. Hann sagði niðurstöðurnar sláandi og óskaði eftir samstarfi
um fyrirbyggjandi aðgerðir varðandi slys að þessu tagi. Það væru hagsmundir allra.
Samþykkt var samstarf um kynningar og fyrirbyggjandi aðhald vegna slysa af þessu tagi.

Breytingar í miðstjórn. Eftirfarandi breytingar hafa átt sér í miðstjórn frá síðasta
sambandsstjórnarfundi. Aðalheiður Gunnarsdóttir miðstórnarmaður FÍS hættir í hennar
stað kemur Birna Dögg Granz. Og vegna formannaskipta hjá félagi Rafeindavirkja þá
kemur í miðstjórn Kristján Þ Snæbjörnsson nýkjörinn formaður í stað Þórunnar S
Jónsdóttur, sem hætti að eigin ósk.

Ályktun um efnahagsmál. Samþykkt var ályktun um efnahagsmál.

Styrkur. Styrktarnefnd var sammála um að veita verkefninu “ Rannsóknir á gildi
ristilspeglunar sem skimunaraðferð fyrir krabbamein í risli og endaþarmi” styrk að 
upphæð 1 milljón króna.
Tryggvi Stefánsson skurðlæknir á Landsspítalanum veitti styrknum viðtöku og þakkaði
stuðninginn og sagði að ristil og blöðruhálskirtilskrabbamein væru með algengustu
krabbameinum, og að um 60 manns dæju árlega úr þessum sjúkdómi. Hann gat þess
jafnframt að með skimun væri hægt að fækka þessum krabbameinstilfellum um allt að
80%.

Staða lífeyrissjóðsins Stafa á ólgutímum. Haraldur Jónsson stjórnarformaður fór
yfir stöðu lífeyrissjóðsins og sagði m.a. að sameiningin við samvinnulífeyrissjóðinn hafi
heppnast afarvel, og staða stjóðsins væri sterk, og er sjóðurinn í 5 sæti hvað varðar
réttindaávinnslu. Þá var ávöstun sjóðsins árið 2007 0,9% . Hvað varðar
fjárafestingastefnuna þá er vænst nafnávöstunar til næstu 5 ára 10,02% sem jafngildir um
6,5% raunávöxtunar ef verbólguspár gegnu eftir.

Fundargerð: Helgi Jónsson ritari.


