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Tímamót – 50 ára afmæli Rafiðnaðarsambands Íslands

Ágætu félagar.

Við minnumst merkra tímamóta á tvennan hátt í aðgreindum verkefnum. Ann-
ars vegar með því að láta skrá sögu RSÍ frá upphafi og horfa um öxl, hins vegar 
með því að fjalla um sambandið og hræringar á afmælisárinu, kynna aðildar-
félögin og forystusveitina, skapa vettvang til að rýna stöðuna og horfa fram á 
veginn í knöppum viðtölum. 

Í afmælisritinu er með öðrum orðum fyrst og fremst fjallað um nútíð og framtíð 
en við bíðum þess að sagnfræðingarnir okkar fangi vörður sögunnar og komi 
þeim til skila í verkefni sem kórónuveirufaraldurinn seinkar eitthvað, líkt og þeir 
gera sjálfir grein fyrir í viðtali.

Á tímamótum sem þessum er gott og nauðsynlegt að líta yfir farinn veg. Raf-
iðnaðarsamband Íslands var stofnað af forsjálu fólki fyrir 50 árum. Framsýnir 
forystumenn í því verkefni lögðu klárlega framtíðarlínur fyrir öflugt samband. 
Skipulag þess hefur lítið breyst öll þessi ár en lykilatriði í styrkleika sambands-
ins eru öflugir félagsmenn, félagar sem finna til samtakamáttarins, hafa miklar 
og sterkar skoðanir á réttindamálum og baráttumálum sem við viljum tileinka 
okkur á hverjum tíma. Félagsleg virkni er mikil og félagar liggja ekki á við-
horfum sínum heldur koma þeim á framfæri við forystuna á hverjum tíma.

Tímarnir hafa svo sannarlega breyst frá því RSÍ var stofnað árið 1970. Þá voru 
um 480 félagar í aðildarfélögum sem sameinuðust undir hatti RSÍ. Nú er félaga-
fjöldinn margfaldur á við það sem var við stofnun sambandsins, virkir félagar 
um 6.400. 

Eðli máls samkvæmt hafa samskiptamátar okkar breyst töluvert á þessum tíma. 
Hér á árum áður leituðu félagar okkar oftar en ekki til skrifstofu RSÍ, fengu sér 
sæti með formanninum og starfsfólki á kaffistofunni. Á seinni árum hafa sam-
skiptin færst sífellt meira inn á tæknilegri brautir. Síminn hefur auðvitað alla tíð 
verið notaður en tölvupóstur, heimasíða, „mínar síður“ og Facebook hafa opnað 
á fjölda annarra samskiptaleiða sem sumpart leysa af hólmi fyrri samskiptamáta 
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en koma auðvitað aldrei í staðinn fyrir mannleg samskipti í hinum góða og 
gamla skilningi! Samtalið – spjallið – skiptir okkur miklu máli og við hvetjum því 
félaga til að kíkja í kaffi þegar veirufaraldurinn er að baki.

Ég tel að eitt af því mikilvægasta sem stofnendur RSÍ ákváðu var að sameina 
krafta allra aðildarfélaganna með því að stofna sameiginlega sjóði sem standa 
undir mikilvægum þáttum starfseminnar. Einn öflugur sjúkrasjóður stendur við 
bakið á félögum RSÍ, einn sameiginlegur vinnudeilusjóður, einn menntasjóður 
og einn orlofssjóður. 

Já, samtakamáttur og samstaða skipta sköpum í stóru baráttumálunum. Við 
höfum séð það hingað til og við munum sjá það áfram hversu miklu við áorkum 
þegar við stöndum saman. 

Við erum á tímamótum í samtökunum og markmið stjórnar RSÍ var að ljúka 
stefnumótun til næstu ára fyrir 50 ára afmælið. Sú vinna hófst seinnihluta árs 
2019 á vinnufundi miðstjórnar á Selfossi. 

Undir leiðsögn eins færasta sérfræðings landsins í stefnumótun, Guðfinnu S. 
Bjarnadóttur, rýndum við stefnu og strauma RSÍ auk þess sem horft var til þess 
sem önnur samtök í kringum okkur hafa verið að gera, bæði hér á landi og á 
heimsvísu. Þegar komið var að því að ræða við félagsmenn RSÍ um land allt tók 
heimsfaraldur kórónuveirunnar af okkur völdin og kom í veg fyrir tilheyrandi 
fjöldafundi um málið. 

Við stefnum að því að taka upp þráðinn að nýju um leið og færi gefst en sam-
talið við félagana, við trúnaðarmenn, stjórnir og trúnaðarráð aðildarfélaga 
skiptir gríðarlega miklu máli í þessari vinnu. 

Kjaramál og réttindabarátta er og verður lykilþáttur í starfsemi RSÍ. Fókusinn 
þarf að vera skýr á hvert við stefnum og hvernig við viljum komast á leiðarenda. 
Virkt samtal við félaga okkar reynist jafnan mikilvægt og gríðarlega góð þátt-
taka á félagsfundum um land allt hefur mótað stefnuna í kjaramálum. Viðhorf 
félaga í skoðanakönnunum og beint samtal við trúnaðarmenn RSÍ er og á að 
vera hornsteinn í starfi RSÍ. 

Stuðningur við félaga í RSÍ er mikilvægur þáttur í starfinu. Við sjáum á þessum 
erfiðu tímum að aðsókn í greiðslur RSÍ til félaga í veikindum hefur aukist gríðar-
lega á síðustu tveimur árum. RSÍ er nú að greiða að jafnaði um 31 milljón króna 
á mánuði til félaga vegna styrkja og launagreiðslna í veikindum félaga. Á árinu 
2020 stefnir þannig í að RSÍ greiði alls liðlega 370 milljónir króna til félaga 
okkar sem þurfa á stuðningi að halda, að langstærstum hluta í formi sjúkradag-
peninga þegar veikindaréttur hjá atvinnurekanda hefur verið fullnýttur. Sjúkra-
sjóður RSÍ er stolt okkar enda gríðarlega mikilvægt að styðja við bakið á okkar 
fólki!

Félagar í RSÍ geta leigt orlofshús og óhætt að segja að þeir nýti sér þann kost 
afar vel. Á árinu 2019 leigðu um 35% félaga sér orlofshús á einhverjum tíma 
árið um kring. Frá upphafi árs 2016 til loka 2019 hafa 3.500 félagar leigt 
orlofshús eða íbúð eða um 70% félaga. Ljóst er því að dvöl í orlofshúsum RSÍ er 
afar eftirsótt og vinsæl meðal félagsmanna.

Ágætu félagar.

RSÍ á að baki fimm áratuga sögu þar sem margt áhugavert hefur á dagana 
drifið. Sagan skrifar sig annars frá degi til dags og meira að segja veirufaraldur-
inn er orðinn hluti af henni, þó ekki sé nema vegna þess að COVID-19 tefur 
söguritun RSÍ og þar með að samantektin líti dagsins ljós. 

Tíðarandinn í samfélaginu birtist vel á ljósmyndum af viðmælendum í afmælis-
ritinu. Allar myndir eru teknar utan dyra; við vinnustaði, heima í húsagörðum 
eða annars staðar vegna sóttvarnareglna og aðgangstakmarkana. Sjálfar mynd-
irnar segja því meiri sögu en mörg orð

Ég óska okkur öllum til hamingju með afmæli RSÍ. Við nýtum næstu 50 ár til að 
gera sterkt samband enn sterkara!

Kristján Þórður Snæbjarnarson,
formaður Rafiðnaðarsambands Íslands.
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Rafiðnaðarsamband Íslands 1970-2020
Þjóðviljinn greindi frá stofnun Rafiðnaðarsambandsins á forsíðu fullveldisdag-
inn 1. desember 1970 en annars fór ekki mikið fyrir tíðindunum í fjölmiðlum 
þess tíma.

Rafiðnaðarmenn efndu til ráðstefnu 8. og 9. maí 1970 og samþykktu að stofna 
Rafiðnaðarsamband Íslands um haustið. Það gerðist svo formlega á fyrsta árs-
þingi RSÍ í aðsetri rafvirkja við Freyjugötu í Reykjavík 28. og 29. nóvember 
1970. Stofndagurinn er sá fyrrnefndi og samþykktar voru reglugerðir fyrir líf-
eyrissjóð, styrktarsjóð og orlofsheimilasjóð.

Í stjórn RSÍ voru kjörnir Óskar K. Hallgrímsson formaður, Magnús K. Geirsson 
varaformaður, Ólafur Þorsteinsson ritari, Gunnar Bachmann gjaldkeri og með-
stjórnendurnir Jóhannes Bjarni Jónsson, Engilbert Þórarinsson og Albert K. 
Sanders.

Í sambandsstjórn voru kjörnir Bjarni Árnason Akranesi, Gunnar Steinþórsson Ísa-
firði, Sigurjón Erlendsson Siglufirði, Hákon Guðmundsson Akureyri, Tómas Zoega 
Neskaupstað, Bjarni Sigfússon Reykjavík, Sigurður Hallvarðsson Reykjavík og 
Þorsteinn Sveinsson Reykjavík. 

Þetta kemur fram í Sögu Félags íslenskra rafvirkja (FÍR) eftir Guðmund Gunnars-
son frá janúar 1995. Fram kemur síðan hjá söguritaranum:

Töluverð breyting verður á starfsemi FÍR við stofnun RSÍ. Félagið hafði starfað 
sem landsfélag frá stofnun þess (1943) og frá 1954 hafði Rafvirkjafélag Akur-
eyrar (RFA) starfað sem deild innan FÍR. Nú varð RFA að sjálfstæðu félagi, 
stofnuð voru ný félög rafvirkja á Suðurlandi, í Vestmannaeyjum og á Suður-
nesjum. Einnig voru innan RSÍ félög útvarpsvirkja, skriftvélavirkja og línumanna. 
Ætlunin var að stofna félög á Vestur- og Austurlandi en úr því varð ekki.
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28. nóvember 1970 

Stofnendur Rafiðnaðarsambands Íslands:

 Félag íslenskra rafvirkja í Reykjavík.

 Félag skriftvélavirkja.

 Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi.

 Rafiðnaðarfélag Suðurnesja.

 Rafvirkjafélag Akureyrar.

 Sveinafélag útvarpsvirkja.

1974 Félag línumanna gengur í Rafiðnaðarsambandið.

1987  Nær 200 rafeindavirkjar ganga úr Félagi íslenskra símamanna og öðrum 
BSRB-félögum í Rafiðnaðarsambandið.

1987 Félag sýningarstjóra við kvikmyndahús gengur í Rafiðnaðarsambandið.

1988 Skriftvélavirkjar, útvarpsvirkjar og símvirkjar sameinast í nýju félagi raf-
eindavirkja.

1991  Félag nema í rafiðnum gengur í Rafiðnaðarsambandið.

1993 Félag tæknifólks í rafiðnaði stofnað innan vébanda Rafiðnaðarsam-
bandsins.

1995 Hópur símsmiða gengur úr Félagi íslenskra símamanna í Rafiðnaðar-
sambandið og stofnar þar sérfélag.

1998  Félag íslenskra símamanna gengur í Rafiðnaðarsambandið.

2016 Félag kvikmyndagerðarmanna gengur í Rafiðnaðarsambandið.

2019 GRAFÍA – stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum gengur í Rafiðnaðar-
sambandið.

2020 Kjaradeild Félags kvikmyndagerðarmanna og Félag sýningarstjóra við 
kvikmyndahús sameinast Félagi tæknifólks í rafiðnaði sem nefnist eftir 
það Félag tæknifólks.

28. nóvember 2020

Rafiðnaðarsamband Íslands á fimmtugsafmælinu:

 Félag íslenskra rafvirkja.

 Félag íslenskra símamanna.

 Félag rafeindavirkja.

 Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi.

 Félag tæknifólks.

 GRAFÍA – stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum.

 Rafiðnaðarfélag Suðurnesja.

 Rafiðnaðarfélag Norðurlands.

 RSÍ-UNG.

Formenn RSÍ 1970-2020

 Óskar K. Hallgrímsson 1970-1972

 Magnús Geirsson 1972-1993

 Guðmundur Gunnarsson 1993-2011

 Kristján Þórður Snæbjarnarson frá 2011
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Sagnfræði á veirutímum og upphaf hins fimmtuga Rafiðnaðarsambands Íslands
„Kórónuveirufaraldurinn setti áætlanir um skráningu sögu Rafiðnaðarsambands 
Íslands (RSÍ) úr skorðum eins og svo margt annað í samfélaginu. Við fórum 
snemma árs 2020 í það að skipuleggja verkefnið og byrjuðum að ræða við fólk 
og kanna skriflegar heimildir. Þá reið fyrsta bylgja faraldursins yfir eins og 
hendi væri veifað. 

Einn viðmælandinn okkar veiktist af COVID 19 og var lagður inn á sjúkrahús. 
Skellt var í lás í höfuðstöðvum RSÍ og þar með gátum við ekki setið þar yfir 
skjölum og fundargerðum eins og til stóð. 

Fyrri hluta sumars varð útlitið bjartara til hausts og vetrar en þá riðu yfir nýjar 
bylgjur og aðstæður til athafna hafa undanfarnar vikur og mánuði verið jafnvel 
enn verri en á fyrri hluta árs. Saga Rafiðnaðarsambandsins verður skrifuð en 
veirunni tókst að seinka verkinu og raunar er enn ekki unnt að gera raunhæfa 
áætlun um framvinduna.“

Sagnfræðingarnir Stefán Pálsson og Pétur Hrafn Árnason voru fengnir til að 
skrá sögu Rafiðnaðarsambandsins í tilefni af fimmtugsafmæli þess 28. nóvem-
ber 2020. Þeir voru samtíða í Menntaskólanum í Reykjavík og í sagnfræðinámi í 
Háskóla Íslands en hafa ekki unnið saman að neinu verkefni frá því á skólaár-
unum. Guðni Th. Jóhannesson kenndi þeim sagnfræði í MR. Fyrir honum lá að 
hafa síðar vistaskipti í tilverunni sem hefðu þótt með miklum ólíkindum ef ein-
hver hefði séð Bessastöðum og sögukennaranum bregða fyrir saman í spá-
dómskúlu. Stundum er veruleikinn bara lygilegri en nokkur skröksaga eða 
hugarfóstur. Þannig kafla skráir nú veira nokkur og skæð í mannkynssöguna og 
þar með í sögu Rafiðnaðarsambands Íslands.

„Stofnun RSÍ taldist auðvitað til tíðinda í verkalýðshreyfingunni en dagblöð 
þess tíma létu sér fátt um finnast að Þjóðviljanum undanskildum. Hryggjarsúla 
sambandsins var Félag íslenskra rafvirkja og fyrir blaðamenn og fleiri utanað-
komandi kann nýstofnað Rafiðnaðarsamband að hafa litið út sem rafvirkja-
félagið í nýjum fötum! Rafvirkjar voru vissulega fyrirferðarmikill hópur í samtök-
unum. Í félögunum sem stóðu að stofnun RSÍ voru alls 480 manns, þar af 450 
rafvirkjar. 

Eftirtektarvert er hve ungir margir stofnendur og forystumenn RSÍ voru. Sumir 
þeirra eru reyndar sprækir enn þann dag í dag og sjálfgefnir viðmælendur okkar 
og heimildarmenn um upphafið.“

  Rafiðnaðarmenn sem þekkja til sögu stéttarfélaga sinna segja að skipu-
lag Rafiðnaðarsambandsins hafi verið frábrugðið því sem gerðist annars 
staðar í verkalýðshreyfingunni. Er það svo?

„Já, það er staðreynd og ástæða til að staldra við þennan hluta sögunnar sér-
staklega. Á þessum tíma hafði sú stefna verið mörkuð innan Alþýðusambands 
Íslands að stofna innan þess starfsgreinasambönd að skandinavískri fyrirmynd. 
Lykilmaður við að móta þá stefnu var Óskar K. Hallgrímsson rafvirki og fyrsti 
formaður Rafiðnaðarsambands Íslands. Hann hafði mikinn áhuga á málinu og 
fór utan til að kynna sér skipulag stéttarfélaga annars staðar á Norðurlöndum. 

Rafiðnaðarsambandið var stofnað og skipulagt með hliðsjón af þekkingu sem 
Óskar aflaði sér og í þeim anda sem Alþýðusambandið vildi í orði kveðnu að 
myndi gilda yfirleitt hjá sér. Rafiðnaðarmenn segja að þegar á reyndi hafi þeir 
einir hrint skipulagsstefnu ASÍ í framkvæmd. 

Í RSÍ voru sjóðir aðildarfélaganna sameinaðir og stjórn sambandsins fór með 
stjórn sjóða og eigna. Í stað margra vinnudeilu-, sjúkra- og orlofssjóða kom einn 
vinnudeilusjóður, einn sjúkrasjóður og einn oflofssjóður. Í öðrum landssam-
böndum íslenskra stéttarfélaga var hvert félag áfram með eigin sjóði og forræði 
yfir þeim. 

Sjóðirnir voru misburðugir og það fengu menn að reyna þegar þeir færðu sig 
milli héraða vegna vinnu sinnar. Rafvirki í Reykjavík sem fór til dæmis til starfa í 
Blönduvirkjun varð að ganga í félag rafvirkja þar og leita þangað ef hann 
slasaðist. Þetta gat verið uppskrift að félagslegri mismunun eða misrétti.

Danskir stéttarfélagsforingjar lýstu á hinn bóginn fyrir Óskari K. Hallgrímssyni 
að ef rafvirki frá Kaupmannahöfn færi til starfa á Jótlandi væri hann áfram í sínu 
stéttarfélagi.“
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  Höfðu stórframkvæmdir á Íslandi áhrif á skipulagsmál verkalýðshreyf-
ingarinnar?

„Alla vega hafði það áhrif á viðhorf og vinnubrögð forystusveita stéttarfélaga 
þegar hver stórframkvæmdin rak aðra, til að mynda virkjanir við Búrfell, í Blöndu 
og stóriðja í Straumsvík og á Grundartanga. Fjölatvinnugreinavinnustaðir ýttu 
við verkalýðshreyfingunni. Eigendur álversins í Straumsvík vildu til að mynda 
einn kjarasamning við starfsfólkið en ekki samninga við hvern einasta hóp sem 
þar starfaði, hverju nafni sem nefndist.“

  Gekk átakalaust fyrir sig að koma á nýju skipulagi og steypa til dæmis 
saman sjóðum félaga í RSÍ?

„Nei, hreint ekki. Óskar þurfti að hafa mikið fyrir því að fá félaga sína til að færa 
Rafiðnaðarsambandinu sjóði og fasteignir Félags íslenskra rafvirkja. Félagið var 
að sjálfsögðu gamalgróið og stóð vel að vígi með mikla fjármuni í til að mynda 
verkfalls- orlofs- og styrktarsjóðum sínum. Hin félögin voru ung og fámenn og 
áttu litlar eignir. Sumum rafvirkjum þótti hreinlega glórulaust að „afhenda“ fólki 
í eignalausum félögum aðgang að góðu búi Félags íslenskra rafvirkja. Samein-
ing sjóðanna varð samt ofan á og víst er að félagsþroski og framsýni Óskars og 
félaga reyndist RSÍ happadrjúg og þar með rafvirkjum líka.“

Stefán Pálsson t.v. og Pétur Hrafn Árnason. 
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Samráð og samstaða iðnaðarmanna skilar árangri og varðar veginn
„Þegar Rafiðnaðarsamband Íslands stendur nú á fimmtugu blasa við öflug og 
lífleg heildarsamtök með sterkt bakland og samstöðufána á lofti í orði og verki. 
Kjaramál í víðu samhengi eru og verða lykilþáttur starfseminnar. Við horfum þar 
á fleira en krónur og aura. Heildstæð kjaramál fjölskyldna eru meginviðfangs-
efnið og þá telur heldur betur að við náðum því til að mynda að stuðla að 
lækkun vaxta á fjármagnsmarkaði með samstilltu átaki. 

Annars blasir helst við mér að samstarf iðnaðarmanna hefur verið meira og nán-
ara undanfarin tvö samningstímabil en áður var. Það skilaði árangri og varðar 
veginn framundan. Ég skynjaði vel í kjarasamningum 2015 hve miklu máli skipti 
að við værum öll við sama borð gagnvart Samtökum atvinnulífsins. Við höfðum 
aftur samflot í samningunum 2019 með áþreifanlegum árangri og sérstaklega 
hvað varðar hækkun lágmarkslauna iðnaðarmanna. 

Eitt helsta vopn atvinnurekenda er gjarnan að drepa umræðu á dreif, skapa 
óvissu og helst úlfúð meðal mismunandi hópa og félaga launafólks. Við svörum 
með því að auka samráð og efla samstöðu í okkar röðum.

Þá nefni ég að farsæl var sú ákvörðun að sameina bækistöðvar sambanda og 
félaga iðnaðarmanna í einni byggingu við Stórhöfða í Reykjavík. Þar komum við 
upp sameiginlegri móttöku og sameiginlegum rýmum, hittumst við kaffivélina 
og ræðum málin. Við skynjuðum strax hve afdrifaríkt og stórt skref það var að 
starfa undir sama þaki. Hópurinn er samstilltari en áður og sambýlið leiðir til 
þess að sameiginleg skref eru stigin sem ella hefði ekki endilega gerst.“

  Ertu að ýja að mögulegum skipulagsbreytingum í ykkar röðum í fram-
haldinu?

„Ég sé fyrir mér enn nánara samstarf á komandi árum en ekki endilega að Raf-
iðnaðarsambandið breytist mikið á næstunni. Félag kvikmyndagerðarmanna 
kom inn í RSÍ árið 2016 og GRAFÍA – stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum 
2019. Rafiðnaðarsambandið og GRAFÍA, sem áður hét Félag bókagerðarmanna, 
störfuðu mikið saman, til að mynda kringum aldamótin, og þá munaði litlu að 
bókagerðarmenn kæmu í RSÍ. Af því varð ekki þá. Samstarfið hafði verið mikið 
undanfarin ár og rákum við sameiginlega skrifstofu á Stórhöfða.

Samvinna iðnaðarmannafélaga er og verður mikil og náin. Í því ljósi má telja lík-
legt að látið verði reyna á hugmyndir um að formgera samstarfið enn frekar á 
næstu árum.“

  Skiptir rafiðnaðarmenn máli að formaður þeirra skuli jafnframt vera einn 
af forsetum Alþýðusambandsins?

„Já, það ég myndi tvímælalaust segja! Ég lít á það sem hlutverk mitt að láta rödd 
iðnaðarmanna heyrast í forystusveit ASÍ og hafa áhrif fyrir okkar hönd. Það ger-
ist hvorki með hávaða né bumbuslætti heldur með því að koma sjónarmiðum á 
framfæri og samræma viðhorf heildarsamtaka launafólks. 

Þegar ég bauð mig fram til varaforsetaembættis ASÍ benti ég á að iðnaðarmenn 
hefðu á árum áður átt fulltrúa í forystusveitinni en sú tenging síðan rofnað, illu 
heilli. Reynslan sýnir að sú ábending var réttmæt. Ég bendi til dæmis á að iðn-
aðarmenn voru framarlega í flokki við að móta núverandi stefnu ASÍ varðandi 
breytingar á tekjuskattskerfinu, í lífeyrismálum og fleiri veigamiklum mála-
flokkum.“

Rafiðnaðarsamband Íslands
stofnað 28. nóvember 1970. 

Alls 480 stofnendur settu sér það markmið 
að sameina alla rafiðnaðarmenn í ein, öflug 
samtök. 

Heildarfjöldi félagsmanna RSÍ í nóvember 2020: 6.410.

Formaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson rafeindavirki 
og rafiðnfræðingur. Hann er jafnframt 1. varaforseti 
Alþýðusambands Íslands.



| 11Kristján Þórður Snæbjarnarson.
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  Hvað réði úrslitum um að þú valdir rafiðn sem starfsvettvang á sínum 
tíma?

„Pabbi er rafvirki og ég fór oft honum til aðstoðar í vinnuferðir. Þar kviknaði 
áhuginn. Ég fór líka að fikta í rafmagnstækjum, taka þau sundur og setja saman 
aftur. Pabbi kynti undir því sem verða vildi. Framtíðarstarfið var ákveðið í 7. eða 
8. bekk grunnskólans. 

Ég kláraði grunndeild rafiðna, lærði síðan rafeindavirkjun og fór enn síðar í raf-
iðnfræði í Háskólanum í Reykjavík. Reyndar læt ég ekki staðar numið þar því ég 
dreif mig í nám í rafvirkjun núna veturinn 2020-2021 og hef gaman af. Ég fikta 
reyndar enn í rafmagnstækjum!“

  Afskipti af félagsmálum fylgdu fljótlega með?
„Ég vann í álverinu í Straumsvík, gerðist þar trúnaðarmaður og tók þátt í samn-
ingaviðræðum. Ætli vinnufélagarnir hafi ekki ýtt mér út í þetta upphaflega en 
ég heillaðist fljótt af stéttarfélagsstarfinu og það féll vel að réttlætiskenndinni. 

Eitt leiddi af öðru og ég var kjörinn stjórnarformaður Félags rafeindavirkja árið 
2008, þá einungis 28 ára gamall, og formaður Rafiðnaðarsambandsins 2011. 
Stökkið yfir í RSÍ var stórt en félagsstarfið er árskorun sem er bæði gefandi og 
þroskandi. 

Virkir félagsmenn eru styrkur bakhjarl forystu stéttarfélags, til dæmis við að 
forgangsraða málum í aðdraganda kjarasamninga. Árið 2015 sömdum við um 
réttarbætur fyrir rafvirkja með því að verkfæragjald var tekið út úr launatöxtum. 
Fyrir því skrefi vildu félagsmenn eindregið berjast og styðja forystuna til að ná.“

  Svo kemur nokkuð á óvart að heyra að þú sért sveitastrákur inn við 
beinið, ekki satt?

„Sveitastrákur og náttúrubarn, já. Ég fæddist í Keflavík 1980 en flutti þaðan á 
Barðaströnd og ólst þar upp. Kom til baka til Reykjavíkur 6 ára, bjó í Vesturbergi 
í Breiðholti og gekk í Fellaskóla. 

Á sumrin var ég hjá afa og ömmu á Barðaströnd og veit að sveitadvölin mótaði 
mig mjög. Ég vildi fara vestur strax eftir skólaslit á vorin og var tregur til að fara 
aftur suður á haustin. 

Forréttindin fólust meðal annars í því að róa til fiskjar með afa og föðurbróður 
mínum. Grásleppuveiði og skak var lífsreynsla og upplifun sem herti og þroskaði 
snáðann. 

Amma og afi ráku saumastofu vestra og ég fiktaði í saumaskap. Get sagt það 
með sanni að ég er sjálfbjarga með að lagfæra föt og sauma öskudagsbúninga 
á börn ef því er að skipta!

Sveitin togaði í mig og gerir enn. Taugaendarnir eru fyrir vestan.“

 



| 13Hátíð í bæ að Stórhöfða 31 í Reykjavík árið 2000. Flaggað í tilefni af því að Rafiðnaðarsamband Íslands tók við húsinu sem varð aðsetur félagsstarfsemi þess.
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Laganeminn venti kvæði í kross og gerðist rafvirki og verkalýðsforingi
„Markmiðið er alltaf að semja um betri kjör, verja fagréttindi og fagþekkingu og 
auka þar við. Mér þykir áhugavert að kynnast viðhorfum kolleganna annars 
staðar á Norðurlöndum þar sem meira er greinilega lagt upp úr því en hér heima 
að einstakir faghópar vinni náið saman. 

Skipulag iðnmenntunar gerir það að verkum að fleiri hópar rafiðnaðarmanna eru 
til dæmis á vinnumarkaði þar en hérlendis en samvinnan er mikil og áhersla 
lögð á það sem sameinar fólk í baráttu fyrir betri kjörum og meiri réttindum. 
Menn eru vissulega til í að láta hart mæta hörðu ef svo ber undir en ég hef á til-
finningunni að fyrst sé látið reyna meira á víðtæka samstöðu launafólks til að 
ná markmiðum í kjarabaráttunni.“

  Kallar það ekki á skipulagsbreytingar í hreyfingunni?
„Ábyggilega en það tæki sinn tíma og myndi gerast í skrefum. Ég horfi til þess 
að fólk í ýmsum félögum innan Rafiðnaðarsambandsins vinnur oft við sömu 
kringumstæður í sömu verkefnum og á meira sameiginlegt gagnvart atvinnu-
rekendum og verkkaupum en virðist fljótt á litið. Þetta getur líka átt við ólíka 
hópa í RSÍ sem litla samleið virðast eiga þar til betur er að gáð. 

Tímarnir breytast, mennirnir með og umhverfi okkar í flestum skilningi. Áherslur 
og forsendur stéttarfélagsaðildar í fortíðinni eru ekki endilega þær sömu nú og 
þekktust áður. Mér sýnist norrænir kollegar okkar komnir lengra en gerist og 
gengur hjá okkur í því að viðra og ræða ýmsar hugmyndir um verkalýðspólitík 
og skipulagsmál í ljósi breytts tíðaranda og viðhorfa. 

Hvað meina ég nákvæmlega með þessu? Til að mynda tel ég að iðnaðarmanna-
félög muni á komandi árum sameinast um að vinna að sameiginlegum mál-

efnum sínum í mun meira mæli en tíðkast nú. Það yrði byrjun á æskilegum 
breytingum sem gerðust hægt en í góðri sátt. Um þetta geta auðvitað verið 
skiptar skoðanir en við skulum endilega ræða málin án þess að gefa okkur 
neinar niðurstöður fyrir fram. Þetta þýðir til dæmis ekki endilega að öll rafiðn-
aðarfélög sameinist heldur að félög í iðnaði vinni að hagsmunamálum sínum í 
víðtækum skilningi undir einum og sama hattinum.

Ég vil fyrst og fremst horfa á iðnaðarmannasamfélagið í víðu samhengi og velta 
við sem flestum steinum til að hefja iðnað og iðnmenntun til vegs og virðingar. 
Fólk með iðnaðarbakgrunn var áður fyrr áberandi líka í stjórnmálum. Var það 
ekki frekar til góðs en hitt?“

  Hvað með kynjahalla í þínum röðum og víða í stéttarfélögum sem standa 
þér nálægt?

„Auðvitað vil ég fjölga konum í karllægum iðngreinum og tók árið 2016 þátt í að 
stofna Félag fagkvenna beinlínis í þeim tilgangi. Við vorum fáar starfandi en 
samt fleiri en við héldum. Félagið er virkt og lætur til sín taka. Við sendum full-
trúa þess í grunnskóla til að kynna störf sín, við mætum líka í opin hús, á ráð-
stefnur, sýningar og önnur mannamót. 

Konum hefur fjölgað undanfarið í rafvirkjun, húsasmíði og pípulagningum en ég 
ætla ekki að gerast svo frökk að að þakka það Félagi fagkvenna að öllu leyti. Til 
mín hafa samt komið stelpur á göngum Tækniskólans og sagst beinlínis hafa 
valið námsleiðir sínar eftir heimsókn okkar í grunnskólana þeirra.“

  Hvað kom til að þú sjálf kaust að gerast rafvirki?
„Það gerðist eftir krókaleiðum. Ég lauk stúdentsprófi frá menntaskóla og skráði 

Félag íslenskra rafvirkja
stofnað 4. júní 1926 og hét þá Rafmagnsvirkjafélag 
Reykjavíkur. Árið 1943 var nafninu breytt og 
jafnframt ákveðið að félagssvæðið yrði landið allt. 

Félagið tók þátt í að stofna 
Rafiðnaðarsamband Íslands 1970.

Fjöldi félagsmanna í nóvember 
2020: 2.106.

Formaður: Margrét Halldóra Arnarsdóttir. Hún var 
kjörin varaformaður Rafiðnaðarsambandsins 2020.
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mig háskólanám í lögfræði enda margir lögfræðingar í fjölskyldunni og lögfræðin 
er út af fyrir sig áhugaverð. Fljótlega komst ég samt að því að starf lögfræðings 
höfðaði á engan hátt til mín og leitaði á Vefnum að einhverju öðru álitlegu 
háskólanámi en fann ekkert sem mér leist á. 

Þá rifjaðist upp að þegar ég var lítil ætlaði ég að verða bifvélavirki. Því ekki það? 
Ég dustaði ryk af gamalli hugdettu og skráði mig í nám í bifvélavirkjun en setti 
rafvirkjun sem annan kost. Mér bauðst að læra rafvirkjun í Tækniskólanum, fann 
mig strax í faginu og hef aldrei litið til baka. Raflagnir og tilheyrandi reglugerðir 
eru sérstakt áhugamál og nú er ég kennari í þeim efnum í Tækniskólanum.

Ég var á námssamningi hjá Veitum, vann með námi og útskrifaðist með sveins-
próf 2017. Við útskriftina hitti ég stjórn Félags íslenskra rafvirkja og sótti í fram-
haldinu trúnaðarmannaráðstefnu félagsins. Þar með teningum kastað, ég varð 
fljótlega meðstjórnandi, síðar gjaldkeri og loks formaður eftir framboð gegn sitj-
andi formanni í febrúar 2020 og er fyrst kvenna til að gegna þar formennsku. 

Eitt leiddi af öðru, atburðarásin var hröð og að sumu leyti óvænt. Ég bjóst alls 
ekki við því þegar ég byrjaði í lögfræði á sínum tíma að nokkrum árum síðar yrði 
ég rafvirki og verkalýðsforingi líka!“ 

Margrét Halldóra Arnarsdóttir.
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Efla ber Félag símamanna með því að opna það og fjölga félagsmönnum 
„Saga félagsins er í hnotskurn saga mikilla tæknibreytinga í starfsumhverfi 
félagsmanna og umbyltinga í sjálfu samfélaginu. Upphaflega var þetta fyrsta 
stéttarfélagið sem opinberir starfsmenn stofnuðu á Íslandi og eitt elsta stéttar-
félag landsins. Það var stórt, fjölmennt og umsvifamikið þegar best lét á öldinni 
sem leið. Þá voru í því starfsmenn Pósts og síma. 

Þegar kom fram undir aldamótin 2000 var Pósti og síma skipt upp og símahlut-
inn einkavæddur. Póstmenn fóru í BSRB en símamenn gengu í Rafiðnaðarsam-
bandið og komu þangað hreint ekki tómhentir. Félag íslenskra símamanna lagði 
með sér eitt glæsilegasta orlofssvæði landsins, á Skógarnesi við Apavatn í 
Laugardal. Það svæði á nú RSÍ og rekur.

Í Félagi símamanna eru sérfræðingar og skrifstofufólk sem starfar hjá Símanum 
og tengdum fyrirtækjum, Mílu, Radíómiðun og Svar tækni. Síminn hefur fækkað 
starfsfólki gríðarlega, félagsmenn okkar voru yfir 1.000 talsins á sínum tíma en 
eru nú vel innan við 500.“

  Hvernig sérðu þá fyrir þér framtíð félagsins?
„Sjálf hef ég verið félagsmaður frá því ég fór að vinna hjá Pósti og síma 1994 
og starfað sem trúnaðarmaður, tekið þátt í kjarasamningum, verið gjaldkeri 
lengi og loks formaður frá 2018. 

Félagið er gamalgróið með langa og merkilega sögu. 

Ég sé fyrir mér að fjölga félagsmönnum, efla félagið og styrkja með því að opna 
það. Félagið verði þannig vettvangur starfsfólks fyrirtækja í fjarskiptageiranum, 
ekki aðeins starfsmanna Símans. 

Með öðrum orðum vil ég snúa vörn í sókn, fá fleira ungt fólk til starfa og efla fé-
lagið til að gera því mögulegt að þjóna félagsmönnum betur og vera styrkur 
bakhjarl þeirra.“

  Hvernig atvikaðist það að þú gerðist starfsmaður Símans?
„Ég er Vestmannaeyingur að uppruna og hóf vinnuferilinn á pósthúsinu í Eyjum 
árið 1990. Síðan fluttist ég til Reykjavíkur og fór að vinna hjá Póstinum þar 
1994 en sótti bráðlega um og fékk starf í innheimtudeild Pósts og síma við að 
sinna reikningum. Ég varð starfsmaður Símans eftir að fyrirtækinu var skipt upp 
og hef lengst af verið í fjármáladeildinni, nú greiðsluþjónustu.“ 

Félag íslenskra símamanna
stofnað 27. febrúar 1915.

Fjöldi félagsmanna í nóvember 2020: 479.

Formaður: Guðrún S. Bergþórsdóttir sérfræðingur í 
greiðsluþjónustu Símans.

Aðild að Rafiðnaðarsambandi Íslands: 1998.
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Guðrún S. Bergþórsdóttir 
og Hekla.
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Félag tæknifólks varð stéttarfélag kvikmyndagerðarmanna á afmælisárinu
„Það sætir auðvitað tíðindum á fimmtugsafmæli Rafiðnaðarsambandsins að 
kjaradeild kvikmyndagerðarmanna skuli sameinast Félagi tæknifólks í rafiðnaði. 
Þetta var lengi í deiglunni eða frá árinu 2018 og átti að gerast formlega fyrr en 
það dróst vegna veirufaraldursins fram í nóvember 2020, skömmu fyrir fimm-
tugsafmæli RSÍ. 

Kvikmyndagerðarmenn sem vilja vera í stéttarfélagi ganga í Félag tæknifólks 
og Rafiðnaðarsambandið tekur þá við samningsumboði þeirra gagnvart kvik-
myndaframleiðendum. Við erum þar með orðin hluti af margfalt stærri heild 
með sterkari rödd út á við og stuðning og sérfræðiaðstoð RSÍ að staðaldri. Um 
leið er þá hægt að sinna félagsmönnum mun betur en mögulegt er með okkur 
sem stýrum félaginu í áhugamennsku meðfram því að vera á kafi í eigin vinnu 
og brauðstriti. 

Félag kvikmyndagerðarmanna verður áfram til sem fagfélag allra kvikmynda-
gerðarmanna og stækkar vonandi og eflist í framhaldinu. Félögin tvö njóta 
gagnkvæms stuðnings, kvikmyndagerðarmönnum til hagsbóta varðandi kjör og 
fagleg málefni.

Fagfélagið verður til að mynda öflugra ef fleiri listrænir stjórnendur ganga til 
liðs við „fólkið á gólfinu“. Félagið stendur þá með Kvikmyndasjóði og verður 
sterkari, fagleg rödd kvikmyndagerðarfólks.“

  Hvernig hafa kvikmyndagerðarmenn farið út úr kórónuveirufaraldrinum?
„Þegar fyrsta bylgjan reið yfir í mars 2020 fraus allt í sviphendingu og félags-

menn okkar stóðu í stórum stíl uppi atvinnulausir og réttlausir. Þá kom skýrt 
fram að „grá verktaka“, sem tíðkast svo mjög í atvinnugreininni, er haldlaus 
gagnvart rétti til atvinnuleysisbóta eða annars öryggisnets fastráðinna á vinnu-
markaði.

Kvikmyndagerðin náði sér blessunarlega á strik í sumar og það svo mjög að 
frekar vantar fólk til starfa en hitt. Ný verkefni eru á döfinni, íslensk og erlend. 
Ástand og atvinnuhorfur eru því betri en ætla mætti og aðstandendur nokkurra 
verkefna utan Reykjavíkur hafa staðið þannig að málum á veirufaraldurstímum 
að hóparnir eru meira og minna einangraðir, líkt og þeir séu í sóttkví. Þannig 
ganga hlutir upp svo allir geta vel við unað.

Við erum flest einyrkjar og sinnum kvikmyndagerð í verktöku með óskýrt 
starfssamband við framleiðslufyrirtækin. Vinnum kannski að tilteknu verkefni í 
nokkrar vikur, svo lýkur því og þá getur verið hlé í einhverja mánuði áður en 
næsta verkefni tekur við. 

Vinnutíminn er kapítuli út af fyrir sig því í törnum er algengt að vinna tólf til 
fimmtán tíma á sólarhring. Við viljum gjarnan semja um að vinnustundir á dag 
verði ekki umfram tíu stundir en framleiðendur eru tregir að fallast á slíkt.“

  Hvað kom til þess að þú fórst að starfa í kvikmyndagerð og fást við leik-
gervi?

„Áhugi á leikhúsi vaknaði snemma og tengdist því að bróðir mömmu var smiður 
í Þjóðleikhúsinu og mágur hennar ljósameistari þar. Ég fékk því oft að koma í 

Félag kvikmyndagerðarmanna
stofnað 1966. Í því er fólk sem fæst við kvikmyndatöku, klippingu, hljóð-
vinnslu, kvikmyndastjórnun, förðun, búningagerð og fleiri þætti greinarinnar. 

Kjaradeild félagsins sameinaðist formlega Félagi tæknifólks í rafiðnaði í 
nóvember 2020 ásamt Félagi sýningarstjóra við kvikmyndahús. Sameinað 
félag heitir Félag tæknifólks.

Formaður: Sigríður Rósa Bjarnadóttir leikgerva-
hönnuður. Hún hefur unnið um dagana að fjölda 
kvikmynda, sjónvarpsþátta og leikverka fyrir 
íslenska og erlenda kvikmyndaframleiðendur, 
Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið.

Aðild að 
Rafiðnaðarsambandi 
Íslands: 2016.
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leikhúsið og hef hugsanlega látið mig dreyma um að verða leikkona en þegar ég 
síðar tók þátt í starfi leikfélags Menntaskólans við Sund sminkaði ég leikarana í 
einni sýningu og fékk leiðsögn hjá sminku í Þjóðleikhúsinu. Örlögin réðust, ég 
fór til Englands 1985 til að læra leikgervahönnun og hárkollugerð og var fast-
ráðin hjá Þjóðleikhúsinu 1986 og vann þar lengi. Reyndar fékk ég vinnu við að 
sminka um helgar í Þjóðleikhúsinu áður en ég fór utan til náms og man að 
fyrsta verkefnið var Kardimommubærinn árið 1983. 

Eftir leikhúsferilinn komu auglýsingamyndir, kvikmyndir og sjónvarpsþættir. 
Fyrsta bíómyndin sem ég vann við var Mávahlátur eftir Ágúst Guðmundsson, 
síðan fylgdu ótal verkefni á eftir: fyrstu þættir Fóstbræðra, Latibær og The 
Secret Life of Walter Mitty og fleira og fleira.

Fljótlega fór ég að vasast í félagsmálum og var lengi trúnaðarmaður í Þjóðleik-
húsinu og Borgarleikhúsinu. Áhugi á verkalýðspólitík er hugsanlega ættgengur 
því móðir mín, Sjöfn Ingólfsdóttir, var lengi formaður Starfsmannafélags Reykja-
víkurborgar og varaformaður BSRB.“

Sigríður Rósa Bjarnadóttir.
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Símenntun stór hluti fjölbreytts og spennandi starfs rafeindavirkja
„Verkefni rafeindavirkja eru fjölbreytt og þekking þeirra eftirsótt víða á vinnu-
markaði. Sjaldgæft er að heyra um atvinnuleysi meðal rafeindavirkja. Miklu 
frekar að heyrist um skort á fagmönnum í greininni. 

Stærstu vinnustaðir rafeindavirkja eru á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. 
Annars er þá að finna við störf um allt land, til dæmis við umsjón af ýmsu tagi 
og viðgerðir á fiskileitartækjum og fjarskiptabúnaði í skipum, í flugþjónustunni, 
fjarskiptakerfi landsmanna og í hvers kyns tölvustýringum. Þannig mætti áfram 
telja.

Símenntun er fyrirferðarmikill hluti af starfi rafeindavirkja. Við verðum að fylgj-
ast vel með miklum og ótrúlega hröðum tæknibreytingum sem eiga sér stað í 
starfsumhverfinu. Ekki eru ýkja mörg ár síðan hér voru sérhæfðir menn á kafi í 
að gera við rafmagnsritvélar. Slík tæki eru orðnir safngripir sem heilar kynslóðir 
þekkja ekki einu sinni af afspurn.“

  Sérðu fyrir þér breytingar í félagskerfi rafeindavirkja og rafiðnaðarmanna 
yfirleitt?

„Nei, engar fyrirsjáanlegar núna. Félagsstrúktúrinn ræðst annars af því hvernig 
starfsumhverfið og menntakerfið þróast. Starfið er sérhæft og kennslan sömu-
leiðis sérhæfð og dýr eftir því.“ 

  Nám í rafeindavirkjun er einungis hægt að stunda á tveimur stöðum á 
landinu, ekki rétt?

„Já, hægt er að taka grunnnám rafiðna og læra rafvirkjun á nokkrum stöðum en 
rafeindavirkjun er bara kennd á tveimur stöðum, í Tækniskólanum í Reykjavík og 

í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Kennslan á Akureyri kom til sögunnar haust-
ið 2012. Það var mikið framfaraskref og greiddi fyrir að fleiri gætu stundað 
þetta nám.“

  Hvað kom til að þú gerðist rafeindavirki?
„Ég hef alltaf haft gaman af tækni og vísindum og að leysa tæknilegar þrautir 
og vandamál. Rafeindavirkjunin sameinar þetta á skemmtilegan og lifandi hátt. 
Bilanaleit er til dæmis hluti af náminu og nýtist víða í atvinnulífinu.

Reyndar byrjaði ég í menntaskóla enda ríkjandi viðhorf í samfélaginu að sú leið 
skuli vera fyrsti kostur ungs fólks sem heldur áfram námi eftir grunnskóla, sér-
staklega ef nemendur fá háar einkunnir á prófum. Ég fann mig ekki í mennta-
skóla og eftir stutt stopp á vinnumarkaði hóf ég nám í rafeindavirkjun við Iðn-
skólann í Reykjavík.

Í Iðnskólanum byrjaði ég í félagsstörfum, fyrst fyrir skólafélagið. Þaðan lá leiðin 
í Iðnnemasambandið og Félag nema í rafiðnum þar sem ég kynntist öflugu 
starfi Rafiðnaðarsambandsins. 

Nokkrum árum seinna var ég kosinn í stjórn Félags rafeindavirkja og sinnti þar 
meðal annars varaformennsku í nokkur ár áður en ég var kosinn formaður í júní 
2020.“

Félag rafeindavirkja
stofnað 16. janúar 1988 við sameiningu stéttarfélaga útvarpsvirkja, símvirkja 
og skriftvélavirkja. Félag útvarpsvirkja, stofnað 1938, tók þátt í að stofna 
Rafiðnaðarsamband Íslands í nóvember 1970. 

Fjöldi félagsmanna í nóvember 2020: 724.

Formaður: Hörður Bragason rafeindavirki 
hjá upplýsingatæknifyrirtækinu Origo.

Aðild að 
Rafiðnaðarsambandi 
Íslands: 1988.
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Starfsvalið rökrétt framhald af fikti í rafmagnstækjum á æskuárum
„Félagssvæðið er Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Austur-Skaftafellssýsla. 
Félagið okkar er tiltölulega lítið en við höfum náð því að þjappa mannskapnum 
saman, meðal annars með því að efna til skemmtiferða og annarra samveru-
stunda. Þetta er trúlega skýringin á því að á aðalfundum og öðrum viðburðum 
er góð mæting félagsmanna. 

Ég finn að áhugi á félagsmálastarfi fer dvínandi í samfélaginu. Það vantar ekki 
að margir hafa hátt á kaffistofunum og samfélagsmiðlum yfir því að verkalýðs-
hreyfingin standi sig ekki nógu vel í baráttu fyrir betri kjörum og styttri vinnu-
tíma. Fáir eru hins vegar tilbúnir að leggja sitt af mörkum til baráttunnar og 
félagsstarfsins.“

  Viltu sjá einhverjar skipulagsbreytingar í félagskerfinu ykkar?
„Ég fæ ekki séð að þörf sé á slíku. Núverandi skipulag virkar vel, aðalatriðið er 
að samstaða ríki og hlutirnir gangi snurðulaust fyrir sig.

Atvinnuástandið er nokkuð gott á félagssvæðinu og horfur á að svo verði 
áfram. Við erum laus við miklar sveiflur í atvinnumálum hér á þessu svæði. 

Ég hef gegnt formennsku í félaginu frá 2017 og var þar áður varaformaður og 
meðstjórnandi. Áhuginn fyrir starfseminni kviknaði fljótlega eftir að ég gekk í 
félagið.“

  Hvers vegna valdirðu rafiðn sem starfsvettvang?
„Það var nú eiginlega rökrétt framhald af fikti í rafmagni á yngri árum, löngu 
áður en ég fór að læra fagið. Ég fór snemma að rífa sundur útvarpstæki og 

önnur tæki til að sjá og skilja hvernig þau virkuðu. Ég vildi vinna í höndunum og 
skapa eitthvað. 

Á unglingsárum starfaði ég við byggingarvinnu og var þar í grennd við rafvirkja 
að störfum. Þá fann ég fljótt að rafmagn var spennandi viðfangsefni og var 
staðráðinn í að mennta mig á þeirri braut. Það hjálpaði líka að ég gat tekið 
grunnnámið á Selfossi en ég lauk svo náminu í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

Nokkrum árum eftir útskrift ákvað ég að bæta við mig enn frekari menntun. Fór 
þá í Háskólann í Reykjavík og lærði þar rafiðnfræði og fékk samhliða því 
meistararéttindi í rafvirkjun.

Ég var á samningi hjá Birgi Birgissyni, BB-rafverktökum í Reykjavík, og lauk 
sveinsprófi árið 2001. Fyrstu árin eftir útskrift vann ég hjá Árvirkjanum á Sel-
fossi en réði mig til Landsvirkjunar árið 2006, var fyrst á Þjórsársvæðinu en 
flutti mig svo yfir í Sogsstöðvar árið 2007 og er þar enn“. 

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 
stofnað 1970 og hét þá Rafiðnaðarfélag Suðurlands. Sunnlenskir rafiðnaðarmenn tóku 
þátt í að stofna Rafiðnaðarsambands Íslands í nóvember 1970.

Formaður: Steinar Guðjónsson 
rafiðnfræðingur og 
starfsmaður Landsvirkjunar í 
Sogsstöðvum.

Fjöldi félagsmanna í 
nóvember 2020: 147.
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Sýningarstjórar og tæknimenn sameinuðust á afmælisárinu
„Tölvurnar gerðu sýningarstjóra í kvikmyndahúsum óþarfa og sú breyting átti 
sér stað tiltölulega snögglega. Á árum áður voru tveir, þrír eða fjórir sýningar-
menn í hverju kvikmyndahúsi og höfðu margir þetta sem aukastarf. Í félaginu 
okkar var fjöldi fólks á sínum tíma en núna eru innan við þrjátíu skráðir félags-
menn, þar af einungis þrír starfandi. Hinir eru fyrrverandi sýningarstjórar sem 
kusu að vera áfram í félaginu.

Flestir félagsmenn störfuðu í kvikmyndahúsum á höfuðborgarsvæðinu, á Akur-
eyri, í Vestmannaeyjum, á Ísafirði, Siglufirði, Sauðárkróki, Akranesi, í Stykkishólmi 
og víðar. Oft voru sýningarmenn á landsbyggðinni með staðbundin réttindi og 
máttu stjórna sýningum í bíósölum í heimabyggðum sínum en ekki annars 
staðar.

Svo varð starfsemin skyndilega tölvuvædd og kvikmyndir sendar stafrænt 
landa á milli í stað þess að koma sem filmur á stórum spólum í kössum. Upp-
runalega komu myndirnar yfirleitt á fimm spólum sem sýndar voru til skiptis á 
tveimur vélum. Núna eru sýningarklefarnir yfirleitt mannlausir og tæknimenn 
stjórna sýningunum með tölvum, jafnvel heima hjá sér.“

  Heyra filmur þar með sögunni til?
„Já, sumir kvikmyndagerðarmenn sakna samt filmunnar. Þeir tala um að til 
dæmis sé hægt að ná mildari litum á filmu en í stafræna umhverfinu. Megin-
munurinn er hins vegar sá að menn sjá árangurinn í upptökum þegar í stað en 
ekki vikum síðar eins og var í filmunni. Allt er einfaldara í vinnslu og sýningum. 

Hverfur filman alveg? Aldrei skyldi maður nú segja aldrei. Geisladiskar áttu að 
hafa gengið að vinylplötum dauðum forðum en vinyllinn lifði af diskana.

Bíó Paradís getur sýnt enn filmur ef út í það væri farið og Smárabíó en ekki fleiri 
kvikmyndahús svo ég viti.“

  Hvernig atvikaðist það að þú gerðist sýningarstjóri í kvikmyndahúsi?
„Ég vann á sínum tíma hjá Eggerti Kristjánssyni heildverslun og með mér var þar 
Eggert, sonur Boga Sigurðarsonar sýningarstjóra í Háskólabíói. Þannig atvikaðist 
það að ég byrjaði 1964 að sýna í Háskólabíói með þeim feðgum og lærði fagið. 
Bogi varð meistari minn í sýningarstjórnun en Agnar Einarsson í Stjörnubíói í 
radíótæknihlutanum. Menn öfluðu sér réttinda sýningarstjóra með því að starfa 
að minnsta kosti 500 klukkutíma í klefa og 300 tíma í radíótækni.

Árið 1972 lagði ég langa lykkju á leið mína og gerðist húsgagnasmiður í átján 
ár. Þá fór ég á ný í bíó, fyrst í Regnbogann, þá Stjörnubíó, Smárabíó og endaði í 
Laugarásbíói sem var tekið allt í gegn og er meðal fínustu og fullkomnustu bíó-
húsa sem fyrirfinnast.“

  Þegar þið nú sameinist tæknimönnum í rafiðnaði eru dagar Félags sýn-
ingarstjóra við kvikmyndahús væntanlega taldir eða hvað?

„Við hugðumst leggja félagið niður en Rafiðnaðarsambandið vill að það lifi 
áfram að nafninu til enda meðal elstu stéttarfélaga innan sambandsins. Sam-
eining við tæknimenn í rafiðnaði er sjálfgefið skref og farsælt. Sýningarstjórar 
kvikmyndahúsa heita nú tæknimenn. 

Ég varð formaður Félags sýningarstjóra fyrir aldamót og sat í mörgum nefndum 
Rafiðnaðarsambands Íslands og í miðstjórn þess í tvo áratugi eða til 2019.“

Félag sýningarstjóra við kvikmyndahús
stofnað 19. maí 1945. 

Í nóvember 2020 sameinaðist það Félagi tæknifólks í rafiðnaði ásamt kjaradeild 
Félags kvikmyndagerðarmanna. Sameinað félag heitir Félag tæknifólks.

Formaður: Einar Ágúst 
Kristinsson.

Aðild að 
Rafiðnaðarsambandi 
Íslands: 1987.
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Spennandi félagshræringar á erfiðum tímum veirufaraldurs
„Ársins 2020 verður annars vegar minnst í okkar röðum fyrir atvinnuleysi og 
erfiðleika sem kórónuveirufaraldurinn kallaði yfir fjölda félagsmanna en hins 
vegar fyrir spennandi atburðarás sem leiðir til þess að næststærsta félagið í 
Rafiðnaðarsambandinu verður enn stærra og öflugra. Sameining tæknimanna í 
rafiðnaði, kjaradeildar kvikmyndagerðarmanna og sýningarstjóra við kvik-
myndahús var samþykkt í öllum félögum og síðan staðfest á aðalfundi samein-
aðs félags. Þetta eru mikil tíðindi fyrir félagið okkar og fyrir Rafiðnaðarsam-
bandið.“

  Hvað eiga þeir hópar sameiginlegt sem þarna runnu saman í eitt félag?
„Einfalda svarið er að hér birtist breyting í umhverfinu eða óhjákvæmileg þróun 
ef menn vilja frekar orða það þannig. Skýr mörk voru áður í margvíslegri starf-
semi sem varðaði okkar fólk en eru nú á stundum orðin fljótandi og óljós. Stór 
fjarskiptafyrirtæki eru til dæmis orðin fjölmiðlunarfyrirtæki og slíkt hefur aug-
ljóslega áhrif í okkar röðum.

Í Félagi tæknifólks eru í megindráttum þrír hópar. Einn er starfsfólk í leikhúsum, 
fjölmiðlum, tækjaleigu og öryggisfyrirtækjum, annar er nær því að vera iðnaðar-
menn í sínum greinum og verktakar og launagreiðendur eru í þeim þriðja. 

Áhrif veirufaraldursins leggjast misþungt á þessa hópa og reyndar verður að 
segja að staðan var mun verri í fyrstu bylgju faraldurs á fyrri hluta árs 2020 en í 
bylgjum sem gengu yfir síðar á árinu.

Okkar félagsmenn, kvikmyndagerðarmenn og sýningarstjórar eiga marga snerti-
fleti í störfum sínum og innan Rafiðnaðarsambandsins. Sameiningin er því rök-
réttur áfangi og um leið yfirlýsing um aukna samstöðu og sameiginlega fagvit-

und. Þetta er líka í samræmi við anda í tilheyrandi regluverki, í menntakerfinu 
og þróun í sjálfum bransanum.“

  Var það svo að COVID-19 flýtti fyrir sameiningunni?
„Í einhverjum skilningi má svara því játandi. Tekjur helmings sjálfstætt starfandi 
fólks í miðlum og skapandi greinum drógust á svipstundu saman um 70-100% 
vegna samkomubanns sem stjórnvöld fyrirskipuðu síðla vetrar 2020 og starfs-
hlutfall fjölda fastráðinna skertist. 

Ljósi var varpað á að þessi hópur á vinnumarkaði bjó við afar veika og óljósa 
stöðu. Fjöldi okkar fólks lenti utangarðs þegar stjórnvöld mörkuðu stefnu til 
stuðnings þeim sem misstu verkefni sínar og tekjur svo að segja á einni nóttu.

Veirukreppan æpti beinlínis á nauðsyn stéttarfélagaskjóls fyrir sjálfstætt starf-
andi og á vettvangi Alþýðusambands Íslands var málið tekið til umfjöllunar að 
frumkvæði Félags tæknifólks. Varnarleysi sjálfstætt starfandi og lausráðinna er 
tvímælalaust verkefni fyrir íslenska verkalýðshreyfingu að fást við og vanda-
laust að læra af ýmsum grönnum okkar í Evrópu þar sem óhefðbundið ráðn-
ingarform er ekki sett skör lægra en hefðbundin ráðning í launað starf.“ 

  Sérðu fyrir þér enn frekari skipulagsbreytingar í ykkar röðum í framhald-
inu?

„Tíminn verður að leiða það í ljós. Aðalatriðið er að efla og treysta víðtækt sam-
starf í verkalýðshreyfingunni, bæði faglegt og félagslegt. Stutt er á milli margra 
í mismunandi félögum á vinnumarkaði. Ég nefni til að mynda náið samstarf 
tæknifólks í rafiðnaði annars vegar og félaga í GRAFÍU hins vegar í mörgum 
verkefnum miðlunargreina.“

Félag tæknifólks
stofnað 1993. 

Félag tæknifólks í rafiðnaði, sem svo nefndist þá, sameinaðist kjaradeild Félags kvikmyndagerðar-
manna og Félagi sýningarstjóra við kvikmyndahús í nóvember 2020 og heitir nú Félag tæknifólks. 

Fjöldi félagsmanna 
í nóvember 2020: 1.686.

Formaður: Jakob Tryggvason 
hljóðmaður.

Aðild að 
Rafiðnaðarsambandi 
Íslands: 1993.
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  Hvað varð til þess að þú valdir þér starfsvettvang sem skilaði þér í for-
ystu tæknifólks?

„Það skýrist af áhuga fyrir hljóðtæknimálum, leiklist og tónlist sem leiddi til 
þess að ég sótti um og fékk vinnu sem hljóðmaður í Borgarleikhúsinu eftir að 
hafa lokið grunnnámi rafiðna og námi á tölvubraut í Iðnskólanum í Reykjavík. 
Síðar fór ég til Bretlands til náms og lauk prófi sem hljóðmaður. Upphaflega var 
ég verktaki í Borgarleikhúsinu en síðan fastráðinn yfirmaður hljóð- og tölvu-
mála. 

Fyrstu afskipti af verkalýðsmálum voru í Borgarleikhúsinu þegar mér var teflt 
fram í viðræðum um kjarasamninga tæknifólks. Árið 2007 var ég kjörinn for-
maður Félags tæknifólks í rafiðnaði og er nú núna fyrsti starfandi formaður 
þess. 

Áhugi á lífeyrismálum varð til þess að ég fór að skipta mér af þeim líka og var 
kjörinn í stjórn Stafa lífeyrissjóðs 2011. Í stjórn Stafa og síðar Birtu lífeyrissjóðs 
var ég í átta ár samfellt og gegndi þar bæði varaformennsku og formennsku.“ 

Jakob Tryggvason.
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Gæfuspor GRAFÍU að flytja á Stórhöfða og ganga í Rafiðnaðarsambandið
„Grafíufólki líður afskaplega vel í Rafiðnaðarsambandinu og á samstarfið hefur 
engan skugga borið. 

Við höfðum lengi átt mikla og góða samvinnu við önnur iðnaðarmannafélög á 
sviði kjaramála, lífeyrismála og endurmenntunarmála. Á árunum 2008 til 2010 
tókum við þátt í að kanna rækilega hvort grundvöllur væri fyrir því að „stíga stóra 
skrefið“ og sameina hreinlega iðnaðarmannafélögin í eitt félag. Fyrir slíku reynd-
ist ekki vera grundvöllur en ákveðið að halda áfram víðtæku samstarfi og að ein-
hver félög myndu halda áfram þreifingum um að ganga lengra ef svo bæri undir. 

Fljótlega blasti við að aðild að Rafiðnaðarsambandinu yrði næsti kostur okkar í 
stöðunni og flutningur Félags bókagerðarmanna úr prentarahúsinu að Hverfis-
götu 21 upp á Stórhöfða flýtti fyrir því sem verða vildi. Við erum stolt af sög-
unni en segja má að ákveðnar rætur hafi verið slitnar með því að færa bæki-
stöðvar félagsins af Hverfisgötu. Flutningurinn var hins vegar gæfuspor í 
mörgum skilningi og á fyrri hluta árs 2019 var aðild okkar að Rafiðnaðarsam-
bandinu innsigluð í atkvæðagreiðslum þar og í GRAFÍU. 

Við eigum heima í þessum góða félagsskap enda unnið lengi með rafiðnaðar-
mönnum í mörgum félagsmálum og nálægt mörgum þeirra á vinnumarkaði.“

  Sérðu fyrir þér enn frekari skipulagsbreytingar eða sameiningar?
„Já, reyndar geri ég það en slíkt er ekki á dagskrá hjá okkur núna. Öll skref í þá 
veru þarf að stíga þannig að félagsmönnum líði vel með þau og að þeir telji 
meiriháttar skipulagsbreytingar heillaspor. Rafiðnaðarsambandið heldur afar 
þétt og vel utan um sinn hóp og í því ljósi mætti segja að auðveldara væri fyrir 
aðildarfélög að sameinast en að starfa hvert fyrir sig. 

Ég sé til að mynda samlegðartengingar GRAFÍU og Félags tæknifólks og fer 
ekki dult með það. Liðsmenn þessara félaga vinna í sumum tilvikum að sömu 
verkefnum með sömu tækjum en í mismunandi verkþáttum. Tæknimennirnir eru 
með hljóð og mynd á sinni könnu en okkar fólk sinnir grafíska hlutanum. 

Þetta er álíka og gerðist þegar störf blaðamanna og starfsmanna í prent-
smiðjum tóku að skarast í sömu tækjum. Tæknin hefur þannig breytt mörgu og 
gerir áfram. Þess vegna er mikilvægt að þeir hópar sem málið varða tali saman 
og lagi sig að breytingunum frekar en að berjast gegn þeim.“

  Hafa tæknibreytingar ekki bókstaflega orðið til þess að fækka félags-
mönnum GRAFÍU?

„Já, það má til sanns vegar færa en samt er ekki nýtt að tæknin sæki þannig að 
okkur. Offsetprentunin breytti til dæmis miklu í prentiðnaði fyrir hálfri öld og 
tölvuvæðing forvinnslunnar í framhaldinu. Heilu faggreinarnar hurfu og nýjar 
urðu til. Starfsfólk þurfti að aðlaga sig nýrri tækni, sum störf hurfu en ný urðu til. 

Á síðustu árum hefur störfum fækkað í heildina. Slík þróun er mikil áskorun. Við 
verðum að hafa endurmenntun í forgrunni, vera vakandi og laga okkur sem best 
að aðstæðum.

Erlend samkeppni vegur líka að okkur og prentun flyst úr landi í stórum stíl. Ef 
við ætlum áfram að kalla okkur bókaþjóð viljum við framleiða bækurnar hér 
heima en gengi íslenskrar krónu og fleira hefur þar áhrif á hverjum tíma.

Enn má svo nefna áhrif COVID 19 veirufaraldursins. Þau birtast meðal annars 
þannig að miðlun af ýmsu tagi er færð af pappír í stafrænt umhverfi af sótt-

GRAFÍA – stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum 
GRAFÍA hét áður Félag bókagerðarmanna en skipti um nafn 2016. Ræturnar má hins vegar 
rekja til Hins íslenska prentarafélags sem stofnað var 4. apríl 1897 og þar með er GRAFÍA það 
verkalýðsfélag sem á sér lengsta samfellda sögu á Íslandi.

Fjöldi félagsmanna 
í nóvember 2020: 862.

Formaður GRAFÍU: Georg 
Páll Skúlason prentari. 

Aðild að 
Rafiðnaðarsambandi 
Íslands: Frá og með 
1. október 2019.
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varnarástæðum. Margir óttast að handfjötlun prentaðs efnis geti stuðlað að 
dreifingu kórónusmits. 

Þá eiga dagblöð og aðrir prentmiðlar í vök að verjast um allan heim, líka á Íslandi. 
Þar kemur til ný tækni, kostnaður við útgáfu og dreifingu og fleira en COVID 
flýtir þróuninni. Gleymum því svo ekki að mjög ómaklega er vegið að pappír í um-
hverfisumræðunni.“

  Hvers vegna valdir þú að verða prentari?
„Það var skáklistinni að þakka. Ég réðist ungur í það á sínum tíma að gefa út 
mótsblöð á Íslandsmótum og Reykjavíkurmótum í skák, setti upp skákir eftir 
hverja umferð og lét prenta til dreifingar daginn eftir, áður en næsta umferð 
hófst á mótunum. Lítið var sofið þá sólarhringana. Þannig lágu saman leiðir 
okkar Jóhanns Þóris Jónssonar í Skákprenti, þess mikla snillings og skákfrömuðar. 

Ég fór að starfa á lager Skákprents, prentáhugi kviknaði og ég færði mig úr 
Menntaskólanum í Hamrahlíð í Iðnskólann í Reykjavík til að læra prentverk á 
samningi við Svansprent. 

Fljótlega fór ég að vasast í félagsmálum og verkalýðspólitík, fyrst í Félagi bóka-
gerðarnema og svo sem formaður Iðnnemasambands Íslands. Um það leyti sem 
ég lauk námi 1990 var auglýst eftir starfsmanni hjá Félagi bókagerðarmanna 
og ég var ráðinn gjaldkeri, kjörinn síðar varaformaður og loks formaður 2006. 

Örlögin höguðu því svo að félagsmálin tóku af mér ráðin. Ég vann ekki áfram í 
Svansprenti eftir útskrift, þeirri öndvegisprentsmiðju og góða vinnustað.“

Georg Páll Skúlason.
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Valdi ævistarfið í níunda bekk grunnskóla
„Félagsmenn okkar hafa nóg við að vera á undarlegu kórónuveiruári, mikið í 
gangi og mörg verkefni í ýmsum atvinnugreinum víða um land. Í september 
2020 kom upp undarleg staða þegar Samtök atvinnulífsins veltu fyrir sér að 
segja upp kjarasamningum en það varð ekkert úr þeim hugmyndum og samn-
ingarnir halda, sem ég tel gott mál.

Staðan á félagssvæðinu er góð og ég tel að okkar félagsmenn hafi nóg við að 
vera eitthvað fram á veturinn. Svo er bara að sjá og vona að staðan breytist 
ekki til hins verra. Tekjur rafiðnaðarmanna hér eru hlutfallslega háar miðað við 
landið allt en grunnlaunin hins vegar ekki þau hæstu. Mikil vinna skapar tekj-
urnar og við erum ekki ánægð með að ná ekki hærra meðaltali tekna í föstum 
launum. 

Okkar fólk er í stórum verkefnum hérlendis og erlendis og atvinnuástandið er 
stöðugt. Við upplifum ekki miklar sveiflur á vinnumarkaði hér, hvorki mikla 
þenslu né snöggan samdrátt.“

  Sérðu fyrir þér skipulagsbreytingar í félagsmálum ykkar?
„Nei, það geri ég ekki. Sveinafélögin hafa vissulega velt fyrir sér sameiningu en 
vilja jafnframt halda sérstöðu sinni og samstarfi. Almennt séð er ég hlynntur 
góðri samvinnu félaganna innan Rafiðnaðarsambandsins hér eftir sem hingað 
til. Þau eiga ekki að berjast um félagsmanninn heldur vinna saman. 

Núna eru bókagerðarmenn og kvikmyndagerðarmenn komnir inn í RSÍ. Hópurinn 
stækkar og verður fjölbreyttari en um leið eigum við öll samleið sem stéttar-
félög launafólks.“

  Hvað kom til að þú gerðist rafiðnaðarmaður?
„Þegar ég var í níunda bekk grunnskóla hér á Akureyri veltum við vinirnir fyrir 
okkur hvað við ætluðum að verða þegar við yrðum stórir. Við ákváðum fimm 
saman að fara í grunndeild rafiðna og verða rafeindavirkjar. Þegar upp var 
staðið er ég einn eftir, hinir fjórir fóru í eitthvað allt annað! Að vísu varð ég ekki 
rafeindavirki heldur tók rafvirkjun og síðar rafiðnfræði og iðnrekstrarfræði upp 
úr því. Náði mér líka í hönnunar-, kennara- og meistararéttindi. Menntaði mig 
með öðrum orðum eins mikið í faginu og unnt var án þess að fara utan til náms.“

  Þú ert í fullri vinnu hjá Raftákni og hefur formennsku í Rafiðnaðarfélagi 
Norðurlands á þinni könnu líka?

„Já, þegar ég var í námi gekk ég formlega í Rafvirkjafélag Norðurlands 1987 
sem svo hét þá sautján ára gamall. Ég var með námssamning á Ljósgjafanum á 
Akureyri og vann þar um hríð áfram að námi loknu eða til 2007. Þá réði ég mig 
til Raftákns, stærstu rafmagnsverkfræðistofunnar utan höfuðborgarsvæðisins 
með aðsetur á Akureyri og starfsstöð í Reykjavík. 

Fljótlega fór ég að skipta mér af félagsstarfinu, var kjörinn fyrst í starfsnefndir 
en síðan í stjórn sem varaformaður 2014 og hef síðan verið formaður frá 2018. 
Félagið er gamalgróið, stofnað 1937, og svæði þess er Norðurland frá 
Hvammstanga og austur um. Kollegar okkar á Blönduósi og Sauðárkróki eru 
margir hverjir í Félagi íslenskra rafvirkja en aðrir hjá okkur. Við höfum líka 
marga félagsmenn á Austurlandi.

Formennskan er ekki fullt starf, langt frá því, en ég get sótt fundi og sinnt því 
sem sinna þarf samhliða aðalstarfinu. RSÍ sér um svo margt fyrir aðildarfélögin 
sem gerir það léttara og auðveldara fyrir okkur að sinna félagsstarfseminni.“

Rafiðnaðarfélag Norðurlands
stofnað 16. júní 1937. Það er eitt af stofnfélögum Rafiðnaðarsambands Íslands 28. nóvember 1970 
og hét þá Rafvirkjafélag Akureyrar.

Fjöldi félagsmanna í nóvember 2020: 267.

Formaður: Finnur Víkingsson rafiðnfræðingur 
og iðnrekstrarfræðingur hjá Raftákni á Akureyri.
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Rafvirki með fagið sem genetískan eiginleika
„Félagsmenn mínir hafa flestir haft nóg að gera hingað til og kvarta því ekki. 
Atvinnuástandið er annars alvarlegt á Suðurnesjum og horfurnar því miður 
slæmar. Ég þarf ekki að leita langt til að nefna dæmi um ríkjandi fjöldaatvinnu-
leysið á svæðinu. Eiginkona mín missti vinnu sína hjá Icelandair fyrr á árinu og 
bróðir minn missti vinnu hjá slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli vegna gríðarlegs 
samdráttar í flugþjónustunni. 

Iðnaðarmenn á svæðinu fengu á sig högg í fyrstu bylgju kórónuveirufaraldurs-
ins í mars og apríl 2020. Sumir völdu þá hlutabótaleiðina og ég fór vel nestaður 
frá RSÍ á marga vinnustaðafundi til að útskýra þetta úrræði og ræða við félags-
menn um stöðu mála. 

Samdráttarskeiðið sem hófst þarna varði skemur en búast mátti við. Menn 
sættu auðvitað kjaraskerðingu þegar verkefnum fækkaði og yfirvinna var skorin 
niður en komist varð hjá uppsögnum. Flestir voru fljótlega komnir í fullt starf á 
ný í fyrirtækjunum. Nýbyggingarverkefni og fleiri verk komu til sögunnar og 
staðan batnaði. Blikur eru vissulega á lofti á nýjan leik en er á meðan er.“

  Sérðu fyrir þér einhverjar skipulagsbreytingar í ykkar félagsranni?
„Nei, eiginlega ekki. Ég vildi gjarnan sjá virkara trúnaðarmannakerfi í félaginu 
okkar en það er hvorki einfalt né auðvelt að koma slíku í kring. Menn eru tregir 
til að gefa kost á sér í félagsstarfið. Ég skynja að til að mynda trúnaðarmanna-
kerfi Félags íslenskra rafvirkja sé bæði mjög sterkt og skilvirkt. Það er mikill 
styrkur fyrir stéttarfélög að búa að stórum hópi virkra félagsmanna.

Annars nefni ég skipulagsbreytingar í forystusveit Rafiðnaðarsambandsins fyrr 
á þessu ári sem dæmi um gott og þarft framfaraskref. Ákveðið var að formenn 

allra aðildarfélaganna tækju sæti í framkvæmdastjórn RSÍ sem ekki hafði verið 
áður. Nú eru öll félögin með forystufólk sitt við borðið, öll félögin beintengd við 
daglega starfsemi og upplýsingamiðlun er skilvirk. Breytingin var samþykkt til 
eins árs til reynslu og verður að líkindum formfest til frambúðar á sambands-
stjórnarfundi vorið 2021.

Frekari skipulagsbreytingar eru hvorki til umræðu sem stendur né aðkallandi. Út 
af fyrir sig get ég alveg séð fyrir mér að rafvirkjafélögin sameinist í framtíðinni. 
Aðstæður núna kalla hins vegar ekki á slíkt.“

  Hvers vegna valdir þú að verða rafvirki?
„Það lá bara beint við að fara þá leiðina. Pabbi er rafvirki og yfirverkstjóri raf-
magnsdeildar Hitaveitu Suðurnesja í nær fjóra áratugi. Þar var ég fyrst í sumar-
vinnu og áhuginn kviknaði. Yngri bróðir minn er rafvirki, mágur hans og bróðir 
mágs hans sömuleiðis. Er ekki niðurstaðan sú að rafiðn sé hreinlega í genunum?

Ég byrjaði sem nemi hjá Hitaveitu Suðurnesja og var síðan í sex ár hjá SI raf-
lögnum í Garði. SI raflagnir stofnuðu fyrirtækið Bergraf ásamt tveimur öðrum 
fyrirtækjum á Suðurnesjum, Nesraf og Rafholti. Samstarfið gerði mögulegt að 
bjóða í mun umfangsmeiri verk í nýsmíðum og viðhaldi í krafti stærðarinnar en 
fyrirtækin gátu gert hvert fyrir sig. Það gekk eftir og lánaðist vel.

Alvarlegt bílslys setti strik í reikninginn 2018. Ég var í heilt ár í endurhæfingu á 
Reykjalundi og er enn í eftirmeðferð þar. Um tíma var ég sölumaður hjá Jóhanni 
Rönning en er núna starfsmaður Rafiðnaðarfélags Suðurnesja að hluta en jafn-
framt í verkefnum fyrir Rafiðnaðarsambandið. Heilsan leyfir enn ekki að ég 
starfi í faginu á vinnumarkaði.“

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
stofnað 1970 og stóð að stofnun Rafiðnaðarsambands Íslands á því sama ári.

Fjöldi félagsmanna í nóvember 2020: 139.

Formaður: Jón Óskar Gunnlaugsson rafvirki.
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Ungliðasamtökin ætlast til þess að mark sé tekið á þeim
„RSÍ-UNG er sameiginlegur vettvangur ungliða í öllum greinum innan Rafiðn-
aðarsambandsins. Menntunarmál eru efst á blaði og fræðsla og kynning á öllu 
því sem við kemur því að vera ungliði í faggreinum RSÍ. 

Við viljum standa vörð um hagsmuni ungliða á vinnumarkaði og ætlumst til 
þess að tekið sé tillit til sjónarmiða okkar og skoðana. Við eigum fulltrúa í mið-
stjórn RSÍ og í ýmsum starfsnefndum sambandsins. 

Hópurinn sem sjálfkrafa telst til RSÍ-UNG er stór en æskilegt að fleiri væru virkir 
í stéttarfélaginu en raun ber vitni. Þetta er sjálfboðaliðastarf og við komum 
boðskapnum á framfæri við félagsmenn á Fésbókarsíðunni RSÍ-UNG. Þar 

hvetjum við til dæmis fólk til að fara vel yfir launaseðlana sína eftir útborgun 
launa og kanna hvort tímaskráningar séu réttar. Við eigum ekki að láta svindla á 
okkur! Þarna birtum við líka hlaðvarpsþætti á mannamáli um ýmislegt sem 
varðar okkur í lífinu og tilverunni.“

  Hvers vegna rafiðn?
„Ég ákvað að taka stúdentspróf og bæta við iðnnámi í Tækniskólanum. Kannski 
bæti ég við mig framhaldsnámi í rafiðnum, það ákveð ég síðar. Mér finnst ungt 
fólk sýna iðnnámi vaxandi áhuga, sérstaklega greinum á borð við rafiðnir, húsa-
smíði og pípulagningar.“

RSÍ-UNG, félagsskapur ungs fólks 
í Rafiðnaðarsambandi Íslands

Aron Máni Nindel Haraldsson formaður 
RSí-UNG frá árinu 2019. Hann lýkur 
sveinsprófi vorið 2021, er í Félagi tæknifólks 
og starfar hjá Íslenskum aðalverktökum.

Starfsemi RSÍ-UNG byggist á 18-35 ára 
félagsmönnum í Rafiðnaðarsambandi 
Íslands. Fjöldi í þessum aldurshópi í 
nóvember 2020: 1.736.

Aron Máni Nindel Haraldsson.
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Apavatn og glæsilegt orlofssvæði á Skógarnesi sem fylgdi Félagi íslenskra símamanna inn í Rafiðnaðarsambandið. Fjær til hægri á myndinni er Miðdalur og 
glæsilegt orlofssvæði sem fylgdi GRAFÍU inn í RSÍ.
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Samsæti í Höfða 2001 í tilefni af útkomu bókarinnar Rafeindatækni í 150 ár eftir Þorstein Jón Óskarsson. Frá vinstri: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri, 
Þorsteinn Jón, Ólafur Ragnar Grímsson forseti og Sveinn Þ. Jónsson formaður ritnefndar.
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Samkoma í tilefni af því að Rafiðnaðarskólinn var fluttur að Stórhöfða 27 árið 2010. Frá vinstri: Sigurður Geirsson skólastjóri, Guðmundur Gunnarsson, formaður 
RSÍ, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra og Björn Ágúst Sigurjónsson,starfsmaður RSÍ. 



38 | Stórhöfði 1. maí 2019.
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Færeyjaferð miðstjórnar RSÍ 2016.

RSÍ og Samtök rafverktaka gefa öllum nemum í rafiðnaði spjaldtölvur og 
tryggja þeim ókeypis aðgang að námsefni á rafbok.is. Hér fagna nemar í VMA 
nýju tölvunum sínum haustið 2018.

Birna Einarsdóttir prentari hjá Reykjavík Letterpress. 
Mynd: Grímur Kolbeinsson.
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Guðmundur Bragason prentari hjá Guðjóni Ó – vistvænni prentsmiðju. 

Mynd: Grímur Kolbeinsson.

Sigríður Rósa Bjarnadóttir, formaður Félags kvikmyndagerðar-
manna, gengur í mörg og ólík verkefni í vinnunni sinni. Hér gætir 
hún hrafns á upptökustað kvikmyndar!

Hópur sýningarstjóra við kvikmyndahús heimsótti Pinewood 
Studios vorið 1995, risavaxið upptökuver fyrir kvikmyndir og 
sjónvarp vestur af Lundúnum. Þarna er eitt stærsta vatnsker 
sem til er í evrópsku kvikmyndaveri og einmitt þar var verið taka 
upp atriði með skipi á siglingu þegar íslensku gestina bar að 
garði. 

Mynd: Einar Ágúst Kristinsson.
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Hóf í tilefni af því að Guðmundur Gunnarsson 
hætti sem formaður RSÍ. Halldór Grönvold, 
aðstoðarframkvæmdastjóri Alþýðusambands 
Íslands, ávarpaði Guðmund og færði honum 
bakpoka frá ASÍ að skilnaði.

Guðmundur Gunnarsson rafiðnfræðingur var 
formaður RSÍ frá 1993 til 2011. Hér ávarpar hann 
gesti á 75 ára afmælissamkomu Félags íslenskra 
rafvirkja 2001.

Fjölskyldudagur á Skógarnesi 2013. Heldriborgaraferð RSÍ í Garðyrkjuskólann í Hveragerði 2016.

Kristján Þórður Snæbjarnarson í ræðustóli á 
Lækjartorgi 1. maí 2012.



42 | Íslandsmót iðngreina 2010. Sveinspróf í rafvirkjun 2007.

Frá upptökustað í heimildaþáttaröðinni Ferðalokum sem RÚV gerði um Íslendingasög-
urnar og sannleiksgildi þeirra frá sjónarhóli fornleifafræði og bókmennta. 

Mynd: Sigríður Rósa Bjarnadóttir.
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Myndauga 
Hreins

Myndir úr safni 
Hreins Magnússonar
ljósmyndara 
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2014. Björn Ingi Björnsson kerfisstjóri í rými gagnahýsingar Fjölnets á 
Sauðárkróki.

2010. Jón Sigurðsson starfsmaður Rafvirkja í Reykjavík.
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2016. Kristinn Sigurpáll Sturluson leiðbeinir tveimur nemum í hljóðtækni í Stúdíói Sýrlandi, Sigríði 
Rut Gyrðisdóttur og Herði Brynjari Halldórssyni

2019. Eiríkur Þór Bjarkason og Ingibjörn Þórarinn Jónsson 
nemar í rafvirkjun í Tækniskólanum.
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2009. David Tomis línumaður hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 2013. Thorbjørn Knudsen rafiðnaðarmaður og hljóðhönnuður í Borgarleikhúsinu.
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2019. Dagbjört Elín Ármannsdóttir, nemi í rafvirkjun, og Helgi Már Valdimars-
son rafiðnfræðingur að störfum.

2019. Svavar Jón Bjarnason, kennari í Tækniskólanum, og Helgi Andrésson og 
Kristinn Heimisson, nemar í rafiðn.

2014. Jón Gunnlaugur Sigurðsson rafvirki hjá Rafeyri á Akureyri við störf í 
Kröfluvirkjun.
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Kennslustund í rafeindavirkjun í Verkmenntaskól-
anum á Akureyri 2019. Kennari er Haukur Eiríksson. 

Mynd: Óskar Þór Halldórsson.


