
 
 
 
 

 

 

 

10. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn 2. apríl 2014 í Háskólabíó, kl. 12:00 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Ragna Steinarsdóttir, Baldvin Zarioh og Stefán 

Hrafn Jónsson, Ármann Höskuldsson og Michael Dal. Hákon Hrafn Sigurðsson boðaði 

forföll. Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 24. mars 2014.  Útgáfa til birtingar á 

heimasíðu félagsins. 

2. Fulltrúi Félags háskólakennara á háskólaþing fyrir tímabilið 1. júlí 2014 til 30. júní 2016. 

3.  Staða kjaramála.   

4. Verkfallsstjórn. 

5.  Kjaradeilusjóður, úthlutanir ef til verkfalls kemur. 

6.    Fundarsköp á stjórnarfundum. 

7. Nordiska mötet 2. – 4. júni  2014  í Svíðþjóð. 
 

 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 24. mars 2014. 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu félagsins. 

 

2. Fulltrúi Fh á háskólaþingi. 

Ákveðið að Ármann Höskuldsson verði fulltrúi félagsins á háskólaþingi, tímabilið 1. júlí 2014 

til 30. júní 2016.  Til vara verður Baldvin Zarioh. 

 

3. Staða kjaramála. 

Formaður félagsins sagði frá fundi með SNR dags. 25. mars sl.  Fulltrúar SNR töluðu á sömu 

nótum og á fyrri fundum félagsins.   Úr varð að skipaður verður starfshópur með fulltrúum Fh, 

viðeigandi ráðuneyta og yfirstjórn HÍ til þess að leysa vandann og leita fjárauka til HÍ sem 

síðan yrði notaður til að fjármagna launabætur. Sama myndi gilda um stofnanir. 

 

Formaður og framkvæmdastjóri félagsins áttu fund með rektor HÍ og framkvæmdastjóra 

framkæmda- og tæknisviðs HÍ dags. 26. mars. sl., til að fara yfir stöðuna í kjaramálum og 

niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar um boðun verkfalls.   

 

Formaður sagði jafnframt frá því að rektor HÍ og framkvæmdastjóri framkvæmda- og 

tæknisviðs HÍ hafi átt fund með menntamálaráðherra vegna málsins dags. 27. mars.  Í 

framhaldi af þeim fundi munu sömu fulltrúar HÍ eiga fund með fjármálaráðherra.  Sá fundur 

hefur hins vegar ekki verið tímasettur og því biðstaða í málinu á meðan. 

 

Málið rætt.  Stjórnarmenn binda vonir  við að árangur verði í vinnu starfshópsins um 

launaleiðréttinguna og ræddu ýmsar leiðir í útfærslu miðlægs kjarasamnings annars vegar og 

stofnanasamnings hins vegar, í kjölfar vinnu hópsins. 

 

Rætt var um að félagið sendi út bréf á félagsmenn til að upplýsa um stöðuna í kjaramálum og 

væntanlegt verkfall. 



2 

 

 

4. Verkfallsstjórn. 

Rætt var um skipun verkfallsstjórnar.  Trúnaðarmaður á VON hefur gefið kost á sér.  Ákveðið 

að reyna að finna fulltrúa á LBS, Raunvísindastofnun og í lagadeild HÍ.  Festað til næsta 

fundar, sem verður haldinn mánudaginn 7. apríl nk. 

 

5. Kjaradeilusjóður. 

Fyrir fundinn lá fyrir staða sjóðsins og útreikningur á meðalgreiðslu á dag á hvern félagsmann, 

komi til verkfalls.  Ákveðið var að lágmarksgeiðsla á dag verði kr. 12.000, miðað við fullt 

starf.  Jafnframt var ákveðið að útbúa töflu með greiðslum hvern dag í verkfalli, þannig að 

greitt verði kr. 19.000 á fyrsta degi verkfalls og kr. 12.000 á síðasta degi verkfalls, komi til 

þess að verkfallið standi í tvær vikur. 

 

5. Fundarsköp á stjórnarfundum. 

SHJ vildi árétta að skýr greinarmunur verði gerður á ákvörðunum á stjórnarfundum annars 

vegar og umræðum hins vegar.  Umræður geti oft á tíðum leitt til ákvarðana án þess að málið 

sé formlega borið upp til samþykktar.  Allir stjórnarmenn voru sammála þessari ábendingu. 

 

6. Norrænn fundur, 2. – 4. júní 2014 í Svíþjóð. 

Framkvæmdastjóri óskaði eftir þátttökulista stjórnarmanna á fundinn.  Ákveðið var að 

fulltrúar Félags háskólamanna á fundinum verði JG, MD, ÁH, SHJ og HBI. 

 

7. Önnur mál. 

Rætt var um mögulegar dagsetningar fyrir aðalfund félagsins í maí 2014 og stjórnarkjör. 

 

Framkvæmdastjóri upplýsti um nýjan leigusamning sem undirritaður var 1. apríl 2014 við 

Bændasamtök Íslands.  Áætlað er að félagið flytji á nýjan stað 1. maí nk. 

 

Vakin var athygli á dagsetningum ársfundar styrktarsjóðs BHM annars vegar ársfundar 

orlofssjóðs BHM hins vegar. 

 

 

Fundi lauk um 14:00 

Næsti fundur mánudagur 7. apríl, kl. 15:00. 

 

 

 

 

 

 


