
 
 
 
 

 

 

 

14. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn þriðjudaginn 29. apríl 2014 í  Háskólabíói, kl. 

12:00, aukafundur. 

 

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

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

forföll. Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 7. apríl 2014.  Útgáfa til birtingar á 
heimasíðu félagsins. 

2. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 10. apríl 2014.  Útgáfa til birtingar á 
heimasíðu félagsins. 

3. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 16. apríl 2014.  Útgáfa til birtingar á 
heimasíðu félagsins. 

4.  Kjaramál. 
5. Fyrirkomulag atkvæðagreiðslu kjarasamings Félags háskólakennara og fjármálaráðherra sem 

undirritaður var 16. apríl 2014. 
6. Aðalfundur Félags háskólakennara 2014. 

 

 

 

 

1. – 3. Fundargerðir stjórnar Félags háskólakennara, 7. apríl, 10. apríl og 16. apríl 2014 

Ákveðið að fresta fundargerðum til næsta stjórnarfundar sem haldinn verður þann 7. maí nk. 

  

4. Kjaramál. 

Rætt var um þá kynningarfundi sem haldnir hafa verið dagana 23. – 25. apríl, samtals níu 

fundi á öllum fræðasviðum HÍ og tengdum stofnunum. Mæting var góð á flesta fundina og 

góðar umræður sköpuðust á þeim. 

 

Rætt var um hvort þörf væri á að halda einn kynningarfund til viðbótar og var það ákveðið.  

Uppástunga kom um að halda hann í hádeginu mánudaginn 5. maí nk.  

 

Einnig var ákveðið að útbúa stutt en hnitmiðað yfirlit yfir helstu atriði kjarasamningsins ásamt 

breytingum á stofnanasamningum og senda til félagsmanna.  Ákveðið að stenda út tillögu að 

texta til stjórnarmanna til yfirlestrar. 

 

5. Fyrirkomulag atkvæðagreiðslu um kjarasamning Félags háskólakennara og 

fjármálaráðherra, sem undirritaður var 16. apríl 2014. 

Ákveðið var að hafa atkvæðagreiðsluna frá morgni 30. apríl til kl. 15:00 þann 6. maí nk. 

 

Rætt var um hvort bjóða ætti upp á þann möguleika að skila auðu í atkvæðagreiðslunni.  Ekki 

er ljóst hvort kannanakerfið K2 geti boðið upp á þann möguleika.   
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Tillaga var borin upp um það hvort bjóða ætti upp á þann möguleika að félagsmenn geti 

skilað auðu í atkvæðagreiðslu um kjarasamninginn.  Þeirri tillögu var hafnað með öllum 

greiddum atkvæðum nema einu. 

 

6. Aðalfundur Félags háskólakennara 2014. 

Rætt var um aðalfund Félags háskólakennara 2014 og framboð til stjórnar.  Ákveðið var að á 

næsta reglulega stjórnarfundi stjórnar félagsins sem haldinn verður 7. maí nk. verði ákveðið 

nánar dagsetning aðalfundar 2014.   

 

Jafnframt var ákveðið að senda póst á félagsmenn eftir stjórnarfundinn, um niðurstöðu 

kosningarinnar, dagsetningu aðalfundar og auglýsingu um framboð til stjórnar. 

 

Fleira ekki gert. 

Næsti stjórnarfundur 7. maí 2104. 

Fundi lauk um 13:30 

 

 

 

 


