
 
 
 
 

 

 

 

7. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn 5. febrúar 2014 í Háskólabíó. 

 

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

Hákon Hrafn Sigurðsson, Ármann Höskuldsson, Stefán Hrafn Jónsson, Michael Dal 

og Helga Birna Ingimundardóttir sem jafnframt ritaði fundargerð.  

 

Fyrir fundinn lá eftirfarandi fundargerð: 

 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 8. janúar 2014. Útgáfa 

til birtingar á heimasíðu félagsins. 

 2.  Formannafundur BHM dags. 3. febrúar 2014.  

Tillaga: Óskað var eftir framlagi frá félögunum í sameiginlegan aðgerðasjóð á 

móti framlagi BHM. Formannaráð samþykkti, með fyrirvara um samþykki 

félaganna, að þau legðu 500 krónur fyrir hvern félagsmann í aðgerðasjóðinn. 

3.  Kjaramál.  

 i. Fundur Fh og SNR, mánudaginn 3. febrúar 2014. 

 ii. 5. fundur viðræðunefndar BHM, dags. 31. janúar 2014. 

4. Fundur vegna mats á kennslu til vinnustunda, dags. 30. janúar 2014. 

5.  Önnur mál. 

 

 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 8. janúar 2014. 

Fundargerðin var samþykkt óbreytt og til birtingar. 

 

2.  Formannafundur BHM, tillaga um greiðslu í aðgerðarsjóð. 

Formannafundur BHM dags. 3. febrúar 2014 lagði fram eftirfarandi tillögu til stjórna 

aðildafélaga BHM. „Óskað var eftir framlagi frá félögunum í sameiginlegan aðgerðasjóð á 

móti framlagi BHM. Formannaráð samþykkti, með fyrirvara um samþykki félaganna, að 

þau legðu 500 krónur fyrir hvern félagsmann í aðgerðasjóðinn.“ 

Stjórn Félags háskólakennara samþykkti tillöguna. 

 

3.  Kjaramál. 

Formaður sagði frá fundi með samninganefnd ríkisins 3. febrúar. SNR lagði fram ýmis 

gögn sem voru lögð fram á stjórnarfundinum. Félag háskólakennara ítrekaði kröfu sína um 

sömu laun fyrir sömu stig og sagði jafnframt frá því að félagið væri tilbúið til að beita 

verkfallsvopninu ef á þyrfti að halda. Félagið hafi sýnt mikla þolinmæði í þeim niðurskurði 

sem átt hefur sér stað hjá HÍ undanfarin ár. Stjórn félagsins samþykkti að vísa 

kjaradeilunni til ríkissáttasemjara ef ekki koma viðunandi svör við kröfum félagsins frá 

SRN. Tryggja verður að orðalag um sömu laun fyrir sömu stig haldist. 

 

Lögð var fram fundagerð viðræðunefndar BHM og SNR frá 31. janúar 2014. BHM lagði 

fram á fundinum meginmarkmið bandalagsins um verulegar launaleiðréttingar. Aðilar 

sammála um að skoða málið milli funda. 
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4. Fundur vegna mats á kennslu til vinnustunda. 

SHJ sagði frá fundinum þar sem farið var yfir tölur vegna ársins 2012. HÍ mun útvega tölur 

vegna ársins 2013 þegar þær liggja fyrir. Ákveðið að kennarar í stjórn hittist til að fara 

betur yfir gögnin. 

 

5. Samstöðufundur félagsmanna BHM í Háskólabíói. 

Framkvæmdastjóri minnti á fundinn og óskaði eftir því að stjórnarmenn ýti við fólki í sínu 

nærumhverfi. 

 

6. Rannsóknarsjóður. 

HHS sagði frá mikilli óánægju með breytingar á reglum um rannsóknarsjóð. Ákveðið var 

að HHS sendi erindið til framkvæmdastjóra sem myndi leita álits lögmanns BHM. 

 

Í lok fundar var rætt um fyrirhugaðar aðgerðir í kjaramálunum. Ákveðið var að 

stjórnarmenn myndu láta orðið ganga og heyra viðhorf félagsmanna til verkfalls. 

 

 

Fundi lauk um 14:00. 

 

Næsti fundur miðvikudagur 5. mars kl. 12.00. 

 

 

 

 

 

 


