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SAMBANDSSTJÓRNARFUNDUR RSÍ 2009. 
HALDINN AÐ LAUGARVATNI 14-15 MAÍ  

 
Skýrsla stjórnar. Form. fór yfir og kynnti skýrslu stjórnar starfsárið 2008-2009.  
Félagsgjaldið árið 2008 nam alls kr. 221.695.045.- sem skiptist í samræmi við ákvörðun 
sambandsstjórnar þannig: Hlutur aðildarfélaga 35%- Sambandið 44%- Styrktarsjóður 1%- 
Orlofssjóður 14%- Menningarsjóður 6%. 
 
Styrktarsjóður greiddi á síðasta ári alls kr. 111.631.585- í styrki og bætur á árinu og er það nokkur 
lækkun frá árinu á undan.  
Ákveðið hefur verið að RSÍ bjóði félagsmönnum uppá veiðikort og eins útilegukort í sumar með 
25% afslætti Þetta er gert vegna áskoranna frá félagsmönnum um að þeim standi annað til boða 
en tjaldsvæðið í Skógarnesi. 
 
Félagsmönnum í sambandinu hefur fjölgað um rúmlega 1100 manns eða úr 4.861 2007 í 5.946 
2008.  
 
Erlendir félagsmenn í RSÍ vou um síðustu áramót 47 frá 14 löndum. Áramótin þar á undan voru 
þeir 422 frá 45 löndum. Flestir eru sem fyrr frá Póllandi eða 20 en voru 249 árið á undan.  
Það sem stendur uppúr á síðasta starfsári er að sjálfsögðu bankahrunin með öllum þeim 
afleiðingum sem því fylgdi. 
Alls eru nú á atvinnuleysiskrá 350 rafiðnaðarmenn sem er ekki há prósentutala en samt há tala 
meðal rafiðnaðarmanna. 
 
Farið var yfir stöðu mála hjá verkalýðshreyfingunni almennt og sagði form. ýmsar blikur á lofti 
varðandi samstöðuna og sagði að endurskoðunarviðræður væru að fara í gang aftur og vænta 
væri niðurstöðu í byrjun júni.  
 
Enn eitt metið er að falla því nú eru yfir 100 nemar að koma í sveinspróf í rafvirkjun.  
 
Mikil ásókn er nú í orlofskerfið og hefur umsóknum fjölgað um 60% á þessu ári. Sem segir okkur 
að standa verður vörð um uppbyggingu í orlofskerfinu. 
 
Umsóknir um styrk frá sambandinu hafa borist frá Ösp íþróttarfélagi fatlaðra og leikfélaginu Grímu 
að Sólheimum. 
 
Úthlutunarnefnd skipa: Haukur Ágústsson, Georg Georgsson, Guðrún Bergþórsdóttir og Helgi 
Einarsson. 
 
Reikningar sambandsins. Gjaldkeri sambandsins fór yfir og kynnti reikinga sambandsins. Þar 
kom fram að kostnaðaraukning við rekstur orlofshúsa nam á síðasta ári um 10 milljónir, en sá 
kostnaður er vegna gengismála.  
Tekjustofnar RSÍ á þessu ári minnka, og gert er ráð fyrir allt að 25% tekjuskerðingu vegna 
ástandsins í þjóðfélaginu, þá er greinleg aukning á útgjöldum bæði vegna orlofsmála og aukin 
ásókn í sjóði sambandsins.  
 
Á fundi föstudaginn 15.5 voru reikningar sambandsins bornir upp og samþykktir án mótatkvæða. 
 
Breyting á handbók fjármála og starfsreglum RSÍ: BÁS fór yfir og kynnti helstu breytingar sem 
gerðar hafa verið á handbók fjármála, en flestar lúta þær að orðalagsbreytingum og færðar að 
þeim breytingum og samþykktum sem gerðar hafa verið á starfsemi RSÍ s.s lækkun á félagsgjaldi 
úr 1,1% í 1 % af heildarlaunum. 
 
Breytingar bornar upp og samþykktar án mótatkvæða. 
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Skipulag RSÍ: Sigurgeir fór yfir og kynnti niðurstöðu formannafundar RSÍ. Tillaga formannanna er 
skýr, ekki er þörf á grundvallarbreytingum á skipulagi sambandsins, en laga má eitt og annað og 
skerpa á öðru. 
 
Komið var inná kostnað við reikningsskil RSÍ og aðildarfélaga. Þá kom fram, að ýmsar væringar 
eru í gangi m.a með sameiningu símsmiða og rafeindavirkja, þá er nemafélagið að skoða þann 
möguleika að leysa upp félagið og stofna í staðinn ungliðahreyfingu að fyrirmynd hjá Dansk El-
forbund. Vel var tekið í þessa hugmynd nemafélagsins. 
 
Einnig var rætt hvort fækka mætti félögum og með hvaða hætti það væri hægt. Ljóst er að það 
verður ekki gert með tilskipun heldur verður frumkvæðið að koma frá félögunum sjálfum. 
 
Siðareglur stjórna-og starfsmanna RSÍ. Til umræðu voru siðareglur fyrir stjórnir – og 
starfsmenn RSÍ. Almenn sátt, að rétt væri að koma á ákveðnum reglum varðandi gjafir-og 
boðsferðir almennt og siðareglur settar.  
 
Úthlutun á styrk Úthlutunarnefndin hafði alls 800 þúsund til styrkveitingar. Samþykkt að  
leikfélagið “Gríma” Sólheimum fái 400 þúsund og íþróttafélag þroskafhefta og fatlaðra “Ösp” fái 
400 þúsund. 
 
Drög að ályktun um arðgreiðslur. Vegna ákvörðunar Orkuveitu Reykjavíkur um að greiða 
hluthöfum arð uppá kr 800 milljónir kr. var formanni falið að semja ályktun og koma á framfæri 
mótmælum RSÍ vegna þess gjörning í því árferði sem nú er. Ekki síst vegna þess að stjórnin hafði 
áður ákveðið að lækka laun starfsmanna um kr. 400 milljónir kr. vegna slæmrar rekstrarstöðu. 
Einnig höfðu starsmenn samþykkt að fresta umsömdum launahækkunum í mars vegna þess 
sama. 
 
Önnur mál. Miðstjórn samþykkti á fjarfundi Harald Jónsson og Níels Olgeirsson sem aðalmenn í 
stjórn  Lífeyrissjóðsins Stafa og Guðmund Gunnarsson og Andra Jóhannesson sem varamenn.  
 
Í kjörnefnd Stafa: Aðalmaður Sigurður Sigurðsson og til vara Hermann Lúðvíksson. 
 
Fleira var ekki fært til bókar og fundi slitið kl 11:35 
Fundargerð Helgi Jónsson ritari. 


