
 
 
 
 
 

 

 
9. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn miðvikudaginn 25. febrúar 2015 í Bændahöllinni. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Berglind Rós Magnúsdóttir, 

Guðmundur Ingi Guðmundsson, Michael Dal og Ármann Höskuldsson.  Helgi Áss 

Grétarsson boðaði forföll. Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 4. febrúar 2015, meðfylgjandi. 

Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2. Mat á vinnustundum til kennslustunda, tölur ársins 2014 komnar.  Mynda vinnuhóp til að 

skoða. 
3.  Kjaramál  

i.  kröfugerð frh. síðsta fundar. 
ii. staða í samningum BHM samflots.   

4. Breyting á reglum um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna. 
5.  Siðareglur stjórnar framhald. 
6.  Nordisk møde i Danmark 1. - 3. juni 2015. 

 
 

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 4. febrúar 2015 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu félagsins. 

 

2.  Mat á vinnustundum til kennslustunda, vinnuhópur 

Ákveðið var að kennarar í stjórn myndi vinnuhóp til að skoða gögn sem hafa borist. 

Framkvæmdastjóri boði til fundar. 

 

3. Kjaramál.  

Formaður sagði frá fundi sem hann átti með fulltrúa SNR (Samninganefnd ríkisins).  

Kjarasamningur Fh rennur út tveimur mánuðum seinna en annarra BHM félaga.  Fundurinn var 

jákvæður og minnti formaður m.a. á þá kröfu félagsins að sömu heildarstig gefi sömu laun. 

 

Þá var sagt frá stöðu viðræðna BHM og SNR.  Ýmsum gögnum var dreift m.a. sameiginlegri 

kröfugerð og tölugögnum. 

 

 

4.  Breyting á reglum um framgang og ótímabundna ráðningu akademískra 

starfsmanna. 

Félag háskólakennara hafði þess kost að koma með athugasemdir og gefa umsögn um 

breytingar á reglum um framgan og ótímabundna ráðningu akademískra starfsmanna.  BZ fór 
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yfir helstu breytingar á reglunum.  Málið rætt í stjórn og menn sammála um að með 

breytingunum er verið að búa til ákveðna sérstöðu fyrir prófessora, m.a. vegna aldurs og reynslu. 

 

Formaður stingur upp á að að fá lögfræðimat frá lögfræðingi BHM um það hvort verið sé að 

búa til launamismun með því að skilgreina stöðu prófessora sérstaka og frábrugðna stöðu 

lektora og dósenta.   Umsögn félagsins verði send á stjórn félagsins til samþykktar.   

 

Tillagan var samþykkt. 

 

5.  Siðareglur stjórnar. 

Málinu frestað til næsta fundar. 

 

6.  Nordisk mode. 

Árlegur fundur félagsins og annarra norræna stéttarfélaga verður haldinn dagana 1. – 3. júní nk. 

Framkvæmdastjóri óskaði eftir því að þeir stjórnamenn sem áhuga hafa á því að sækja fundinn 

láti vita af því.   

 

7.  Handbók Félags háskólakennara.   

Handbókin kemur úr prentun á næstu dögum og var prufueintak til sýnis fyrir stjórnarmenn. 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:15 

Næsti fundur 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


