
 
 
 
 

 

 

 

15. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn miðvikudaginn 7. maí  2014 í  Bændahöllinni, kl. 

12:00. 

 

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

Hrafn Jónsson, Hákon Hrafn Sigurðsson, Michael Dal og Ármann Höskuldsson.  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. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 29. apríl 2014.  Útgáfa til birtingar á heimasíðu 

félagsins. 
5.  Niðurstaða um kosningu kjarasamnings Félags háskólakennara og fjármálaráðherra undirritaður 16. apríl 2014. 
6. Aðalfundur Félags háskólakennara 2014. 
7. Félag háskólakennara á Akureyri. 
8.  Önnur mál. 
 

 

 

1. – 4. Fundargerðir stjórnar Félags háskólakennara, 7. apríl, 10. apríl, 16. apríl og 29. 

apríl  2014 

Fundargerðirnar samþykktar með lítisháttar breytingum á stafsetningu og orðalagi.  Einnig til 

birtingar á heimasíðu félagsins. 

 

5. Niðurstaða um kosningu kjarasamnings Félags háskólakennara og fjármálaráðherra, 

undirritaður 16. apríl 2014. 
Farið var yfir niðurstöðu kosningar um kjarasamning Félags háskólakennara og 

fjármálaráðherra sem undirritaður var þann 16. apríl sl.  Niðurstaðan var afgerandi.  Á 

kjörskrá voru 960 félagsmenn.  „Já“ sögðu 475 eða 89,3%, „nei“ sögðu 36 eða 6,8% og 21 

skiluðu auðu.  Niðurstaðan hefur verið send til hlutaðeigandi aðila. 

 

6. Aðalfundur Félags háskólakennara 2014 

Rætt var um mögulega dagsetningu aðalfundar félagsins og dagsetningu.   Ákveðið var að 

athuga með að finna fundarstað, þriðjudaginn 27. maí næst komandi kl. 14. 

 

Ákveðið var að kalla saman kjörnefnd félagsins hið fyrsta og auglýsa eftir framboðum til 

stjórnar. 

 

Rætt var um formannskjör og lýst var yfir stuðningi við Jörund Guðmundsson til 

áframhaldandi starfa. 

 

Þá var rætt um að komandi stjórn félagsins þyrfti hið fyrsta að móta sér stefnu og setja fram 

áherslumál  fyrir kjarasamninga 2015, s.s. vegna aðjunkta 2, stundakennara og fleiri atriða. 
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7. Félag háskólakennara á Akureyri 

Rætt var um hvort tillaga þess efnis, að Félag háskólakennara á Akureyri (FHA) sameinist 

Félagi háskólakennara, ætti að liggja fyrir aðalfund.  Því var jafnframt velt upp hvort ekki 

væri hægt að hafa almenna kosningu um aðild FHA að Félagi háskólakennara sem síðan væri 

hægt að bera upp á aðalfundi félagsins, jafnvel aukaaðalfundi.  Aðalfundur FHA þyrfti fyrst 

að samþykkja samruna við Félag háskólakennara.  Ekkert ákveðið, en framkvæmdastjóra falið 

að kanna lagalegu hlið þessa máls m.t.t. laga félagsins. 

 

8. Önnur mál. 

Fyrir fundinn  hafði SHJ sent tillögur að lagabreytingum.  Samkvæmt þeim er gert ráð fyrir 

breytingum á fjórum greinum laga Félags háskólakennara,  að auki þriggja nýrra lagagreina.  

Formaður óskaði eftir því hvort eitthvert sérstakt tilefni hafi orðið til þess að að leggja fram 

tillögur þess efnis, að í lög félagsins ætti að setja bann við því að veita og greiða áfengi fyrir 

stjórn, félagsmenn eða gesti.  Fleiri stjórnarmenn lýstu undrun sinni á þessari tillögu og fannst 

að sér vegið sem stjórnarmönnum félagsins.  

 

SHJ sagði að ekki væri um sérstakt tilefni að ræða vegna þessa.  Hér væri einungis um 

ákveðið prinsipp að ræða, sem hann teldi að ætti að ríkja í félagsstörfum almennt. 

 

Rætt var um félagsgjöld og hvort ekki væri ástæða til þess að leggja til lækkun á 

félagsgjöldum á næsta aðalfundi.  Ekkert ákveðið en framkvæmdastjóra falið að skoða máli 

nánar fyrir aðalfund. 

 

Rætt var um hvort ekki væri ástæða til þess að bjóða fráfarandi stjórn félagsins og nýrri stjórn 

félagsins eftir aðalfund, ásamt skoðunarmönnum og fundarstjóra til kvöldverðar eftir aðalfund, 

í nýju húsnæði Félags háskólakennara.  Framkvæmdastjóra falið að kanna þann möguleika 

frekar. 

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Næsti stjórnarfundur , óákveðinn. 

Fundi lauk um 13:30 

 

 

 

 


