
 
 
 
 

 

 

 

 

6.  fundur stjórnar 2013/2014 haldinn 8. janúar 2014 í Háskólabíói. 

 

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. 4. desember  2013. 
2.   Kjaramál.  Undirbúningur kjarasamninga. Staða. 

 i.  Drög að fyrirkomulagi í sameiginlegum kjaraviðræðum aðildarfélögum BHM 2014.  
ii. Kröfugerð, kjarasamninga 2014.  
iii. Launaliður kröfugerðar 2014, minnisblað.  
iv. Fundur vegna sameiginlegrar kröfugerðar  BHM, 3. janúar 2014. 

3.  Fundargerðir stjórnar, erindi stjórnarmanns um að fá þær afhentar vegna ársins 2012. 

  
1. Fundargerð stjórnarfundur Félags háskólakennara dags. 4. desember 2013. 
Fundargerðin var samþykkt óbreytt. 
 
2.  Kjaramál. Undurbúningur kjarasamninga. Staða 
Gögnum var dreift á fundinum vegna sameiginlegra viðræðna aðildafélaga BHM og   

fundarmenn ræddu stöðuna almennt.  

 

Félag háskólakennara er í samfloti með öðrum aðildarfélögum BHM í komandi 

kjaraviðræðum.  Samhliða þeim viðræðum mun félagið einnig ræða sín sérmál þ.e. sömu 

laun fyrir sömu stig, við Samninganefnd ríkisins (SNR).  Enn er beðið svara frá SNR 

vegna óskar félagsins um fund.    Félag háskólakennara þarf að fá skýr svör við því hvar 

undirrituð „Áætlun um nýtt samræmt launakerfi opinberru háskólanna“ stendur og hvaða 

leiðir ríkið sjái til þess að uppfylla hana.  Ef svörin verða ekki skýr mun félagið undirbúa 

aðgerðir.   

 

Formaður sagði frá því að hann hafi upplýst rektor á óformlegum fundi að félagið væri 

tilbúið til aðgerða ef ekki verður gengið að kröfum þess.  Þá var rætt um ýmsan 

undirbúning sem þarf til boðunar verkfalls, tímasetningar og annað fyrirkomulag. 

 

3.  Fundargerðir stjórnar. 

SHJ hafði fyrir fundinn óskað eftir því að fá afhentar fundargerðir vegna ársins 2012.  

Ákveðið var að taka málið upp við stjórn þar sem fundargerðir hafa hingað til ekki verið 

birtar á vef félagins.  Formaður sagði að tvær meginástæður væru fyrir því að fundargerðir 

stjórnar hafi ekki verið birtar opinberlega.  Í fyrsta lagi vegna persónulegra málefna 

félagsmanna sem fjallað er um á fundum stjórnar og í öðru lagi ef umræðuefni stjórnar 

snýr að fyrirhugðum aðgerðum vegna kjaramála, sem ekki er tímabært að opinbera.   

SHJ útskýrði fyrirspurn sína og telur að fundargerðir stjórnar eigi að birta því umræðuefni 

hennar ætti alltaf að vera gegnsætt.  Hann hafi leitað álits á þessu til framkvæmdastjóra 



2 

 

BHM sem er sama sinnis, að því gefnu að hvorki persónuleg mál félagsmanna séu  birt né 

viðkvæm mál vegna kjaramála í aðdraganda kjarasamninga.  

 

Málið rætt. Fram kom að stjórn hefur fjallað um það hvort rétt sé að birta fundargerðir og 

niðurstaðan var sú að senda reglulega út fréttablöðung til félagsmanna í staðinn.  Í honum 

kæmu m.a. fram helstu áherslumál stjórnar hverju sinni og upplýsingar um starfið 

framundan. Það sjónarmið kom fram að rétt væri að birta fundargerðir á netinu önnur en 

viðkvæm mál, eins og  rætt hefur verið um.  Með því að birta fundargerðir fá félagsmenn 

upplýsingar um störf stjórnar á auðveldan hátt en meta þarf á hverjum tíma hvort um 

viðkvæm mál sé að ræða.  Gallinn er sá að fundargerðir sem eru birtar eru oft á tíðum mjög 

rýrar, en hins vegar væri það mjög gott fyrir félagsmenn 

 

Ákveðið var að frá og með þessum fundi stjórnar myndu fundargerðir vera birtar á vef 

félagsins og ef þörf er á myndu þær vera í tveimur útgáfum, allt eftir umfjöllunarefni  

hverju sinni. 

 

Þá var einnig ákveðið að senda út fréttabréf til félagsmanna sem fyrst m.a. um stöðu 

kjarasamninga, upplýsa um birtingu fundargerðar stjórnar á vef félagsins og minna á 

fyrirhugaða kjarakönnun BHM. 

 

Engin önnur mál. 

 

Fundi lauk kl. 14:15. 

Næsti fundur verður 5. febrúar nk. 

 

 

 

 

 

 


