
Rafiðnaðarsamband Íslands 

51. fundur miðstjórnar haldinn fimmtudaginn 30. apríl 2015 

 

Mættir: Kristján Þórður Snæbjarnarson, Guðrún Bergþórsdóttir, Eva K 

Benjamínsdóttir, Birna Dögg Gränz, Sighvatur D. Sighvatz, Jón Ingi 

Skúlason Öfjörð, Eyjólfur Ólafsson, Jakob Tryggvason, Ómar Baldursson 

og Bára Halldórsdóttir sem ritar fundargerð. 

Boðuð forföll:   Helgi Jónsson, Jón Óskar Gunnlaugsson, Jens Heiðar 

Ragnarsson, Grétar Guðmundsson, , Júlía Þórðardóttir, Svanborg 

Hilmarsdóttir, Hafliði Sívertsen. 

 

Nýir fulltrúar FÍR voru boðaðir sérstaklega á fundinn, Borgþór 

Hjörvarsson, Adam Kári Helgason, Kristján Helgason og Guðmundur 

Ævar Guðmundsson. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar (fylgiskjal) 

2. Þing RSÍ 2015 

a) Drög að dagskrá (fylgiskjal) 

b) Drög að ársreikningi (fylgiskjal) 

c) Drög að skýrslu miðstjórnar (fylgiskjal) 

3. Kjaraviðræður 

4. Ungliðafundur UNI Youth 2015 (fylgiskjal) 

5. Önnur mál 

 

Fundargerð: 

1. Fundarmenn kynntu sig bæði miðstjórnarmenn og nýjir 

stjórnarmenn FÍR. 

2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram og samþykkt. 

3. Þing RSÍ 2015. Drög að dagskrá, ársreikningi og skýrslu 

miðstjórnar lögð fram (sjá fylgiskjöl). Kristján fór yfir dagskrá 

þingsins lauslega og bar undir fundarmenn. Tillaga um að bæta við 

allsherjarnefnd. Dagskrárdrögin eru þá tilbúin og verða send út á 

þingfulltrúa. Kristján fór yfir reikningana og helstu breytingar á 

samstæðureikningnum frá drögunum sem kynnt voru á síðasta 

fundi. Samþykkt var að leggja skjölin fram. Þá kynnti Kristján 

þingvefinn fyrir fundarmönnum og ekki annað að heyra en að 

mönnum litist vel á. 

4. Kjaraviðræður. Kristján fór stutt yfir stöðu mála í 

samningaviðræðum og verkfallshugleiðingar. 

5. Ungliðafundur UNI Youth 2015. Jón Hafsteinn í FÍS hefur áhuga á 

að fara og var samþykkt að senda hann. Rætt var um að efla 

ungliðastarfið hér heima. Stefnt að slíkum fundi í haust. 



6. Önnur mál.  

Borgþór lýsti yfir ánægju með nýja heimasíðu RSÍ og með 

auglýsinguna sem keyrð hefur verið að undanförnu.  

 

Minnt á 1. maí kröfugöngu á morgun – allir að mæta! 

 

Fleira var ekki fært til bókar og fundi slitið 16:27 

Bára Halldórsdóttir 

 


