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1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 

 
2. Starfsemi RSÍ/Starf miðstjórnar  

 

Formaður fór yfir stöðu mála hjá sambandinu, og sagði sambandið standa vel 

fjárhagslega. Eins stendur sambandið félagslega vel. Góður andi í hóp stjórnarmanna. 

 

Virkni RSÍ er á góðu róli, heimasíðan í góðu lagi ef hún er borinn saman við aðrar 

sambærilegar síður hjá öðrum félögum. 

 

Upplýsingaflæði sambandsins til félagsmanna almennt séð í góðu lagi.  

 

Þjósnusta við félagsmenn góð, en er hægt að bæta hana með einhverjum ráðum? 

Eins var rætt hvort bæta ætti við styrkjum. Mikið hefur verið spurt hvort ekki væri 

hægt að taka upp fæðingarstyrk og styrk vegna tannviðgerða.  

 

Almennt voru fundarmenn sáttir við þjónustu sambandsins við félagsmenn. 

 



Alls bárust 106 umsóknir um páskaúthlutun. 31 félagsmenn fengu úthlutað en 75 

félagsmönnum var hafnað. 

Hægt er að sækja um sumarúthlutun til enda mars. Alls eru til úthutunar 540 vikur í 

orlofshúsum. Tjaldvagnar eru til úthutunar í 196 vikur eða alls til úthutunar 736 vikur. 

 

 

 

 

3. Skipan nemaleyfisnefndar. 

 

Farið var yfir hlutverk nefndarinnar og hver væri tilgangur með henni. Aðildarfélögin 

tilnefni nefndarmenn og komi því til RSÍ hið fyrsta. 

 

4. Jósmessuhátíðarnefnd. 

 

Búið er að tilnefna í nefndina. Báru Halldórsdóttir, Hafliða Sívertsen og Guðrúnu 

Bergþórsdóttir. Aðrar tilnefningar koma fljótlega. 

 

5. Fræðsludiskurinn. 

 

Tillögur um endurnýjun komu frá Kapital og Gagarín. Á fundinum var kynnt efni frá 

báðum aðilum. Samþykkt að fara blandaða leið og taka það besta frá báðum, og skipa 

4 manna nefnd til að velja efni á diskinn. Fá tilnefndingar frá aðildarfélögum. 

 

6. Iðnaðarlögin. 

 

Kynnt var skýrsla nefndar vegna endurskoðunar á iðnaðarlögunum. 

Iðnaðarmannafélögin hafa samþykkt að senda frá sér sameiginlegt svar með 

rökstuðningi hvaða greinar eigi að vera í lögunum 

 
7. Sambandsstjórnarfundur 2012. 

 

Fundurinn verður haldinn í Reykjanesbæ dagana 26 og 27 apríl n.k. Óskað var eftir 

þema fundarins og tillögur að efni og fl. 

 

8. Lífeyrissjóðsmál. 

 
Kynnt var minnisblað til miðstjórnar um viðbrögð ASÍ vegna skýrslu úttektarnefndar 
um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna. 
 



Lífeyrisnefnd ASÍ hefur haft skýrslu úttektarnefndar um fjárfestingastefnu 
lífeyrissjóðanna til skoðunar og telur mikilvægt að ASÍ bregðist við niðurstöðum 
hennar með markvissum og ákveðnum hætti. 
Innan ASÍ eru 9 virkir sjóðir. Mikilvægt að kalla eftir umræðu um sameiningu og 
fækkun á sjóðum til að mæta auknum rekstrarkostnaði og útskýra hvað það gæti 
skilað í auknum réttindum. 
 
 

9. Önnur mál. 

 

a. Óskað var eftir hugarfarsbreytingu hjá sambandinu, hvað varðar aðgengi fatlaðra 

að orlofshúsum og að fleiri stöðum. Auglýsa á orlofsvefnum að við værum með 

aðgengi að húsum okkar fyrir alla. 

b. Fulltrúaráð VIRK. 

Tilnefna þarf fulltrúa RSÍ í fulltrúaráð VIRK. Ísleifur Tómasson hefur verið okkar 

fulltrúi. Ræða við hann um áframhaldandi setu. 
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