
 
 
 
 

 

 

 

8. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn 5. mars 2014 í Háskólabíó. 

 

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

Hrafn Jónsson.  Ármann Höskuldsson, Michael Dal og Hákon Hrafn Sigurðsson boðuðu 

forföll. Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 

 

Fyrir fundinn lá eftirfarandi fundargerð: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 5. febrúar 2014.  Útgáfa til 
birtingar á heimasíðu félagsins. 

 2.  Atkvæðagreiðsla um boðun verkfalls Félags háskólakennara, apríl/maí 2014. 
  i. Tímasetning. 
  ii. Kjörstjórn. 

3.  Kjaramál.   
 i. Fundur Fh og SNR, miðvikudag 12. febrúar 2014. 
 ii. x. fundur viðræðunefndar BHM, dags. 7. febrúar 2014. 
 iii. Fundir Fh með félagsmönnum. 

 iv. Dæmi um úthlutunarreglur úr kjaradeilusjóði FÍN dags. 26. febrúar 2014. 
4.  Fyrirspurn Fh til LSH dags. 7. febrúar og svar LSH 
5. Húsnæðismál. 

 Uppsögn á leiguhúsnæði Félags háskólakennara í Háskólabíói, dags. 28. febrúar 2014. 

 
 

 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 5. febrúar 2014. 

Fundargerðin var samþykkt með orðalagsbreytingum í 3. kafla um kjaramál.  Samþykkt að 

fundargerðin verði birt á heimasíðu með breytingum á orðalagi. 

 

2.  Atkvæðagreiðsla um boðun verkfalls. 

Stjórn félagsins ákvað að ganga til atkvæðagreiðslu um boðun verkfalls.  

Atkvæðagreiðslan sem verður rafræn verður á tímabilinu 17. – 21. mars.  Verkfall verði 

boðað frá 25. apríl til 10. maí að báðum dögum meðtöldum.   

 

Félag háskólakennara hefur leitað til Reiknistofnunar Háskóla Íslands (RHI) um ráðgjöf og 

aðstoð við atkvæðagreiðsluna.  RHI mælir með notkun atkvæðagreiðslukerfisins K2.  

Kerfið er öruggt þar sem þátttakendur þurfa að skrá sig inn í Uglu með sínu persónulega 

notendanafni og lykilorði til að taka þátt. Félagsmenn sem ekki eru með hi.is í endingu 

netfangs fá sent lykilorð í tölvupósti, á ákveðna netslóð til að kjósa.  Einnig var rætt um að 

krækja verði strax að koma fram í tölvupósti og einnig þarf að athuga með að gera 

atkvæðagreiðsluna aðgengilega fyrir enskumælandi félagsmenn.“ 

 

SHJ og BMZ buðu sig fram í kjörstjórn og þá var ákveðið að leita eftir fulltrúum á 

Landsbókasafni og Tilraunastöðinni að Keldum. 
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3.  Kjaramál. 

Sagt var frá fundi samninganefndar Fh og SNR dags. 12. febrúar.  Félag háskólakennara 

afhenti SNR ýmis gögn um laun og launakjör.  SNR ætlar að skoða á milli funda og kalla 

eftir frekari gögnum frá HÍ.  Eftir stendur tilboð SNR um sambærileg atriði og samið var 

um í desember 2013 á almenna markaðinum. 

Mikill hugur er í samninganefnd BHM og nú standa yfir vinnustaðafundir.  Staðan í 

viðræðunum er sú að beðið er eftir viðbrögðum fjármálaráðherra um fund með 

samninganefnd BHM. Þá er einnig beðið eftir úrslitum um atkvæðagreiðslu á almenna 

markaðinum hjá þeim félögum sem höfnuðu samningi í janúar. 

 

Rætt var um fundi með félagsmönnum sem  boðað var til dagana 27. feb. til 5. mars.  Þrátt 

fyrir að þátttaka á fundunum hefði mátt vera meiri, þá er ljóst að félagsmenn eru tilbúnir til 

aðgerða.  Nú liggur á að upplýsa félagsmenn enn frekar um kröfur samninganefndarinnar 

og stöðuna í kjaramálum.   

 

Farið var yfir nýlega samþykktar úthlutnarreglur úr kjaradeilusjóði FÍN. 
 

4. Fyrirspurn Fh til LSH dags. 7. febrúar og svar LSH 

Þann 7. febrúar sendi félagið fyrirspurn á LSH til að fá upplýsingar um skiptingu 

aukafjárveitingu spítalans, sem samþykkt var vegna fjárlaga 2014. Svar barst frá LSH þann 

24. febrúar sl.  Málið rætt. 

 

5. Húsnæðismál.. 
Þann 28. febrúar sl. barst félaginu uppsögn á leigusamningi skrifstofurýmis í Háskólabíói.  

Framkvæmdastjóri og formaður félagsins hafa verið í viðræðum við Bændasamtökin um 

hugsanlegan leigusamning í Bændahöllinni.  Formlegt tilboð frá Bændasamtökunum barst 

félaginu 26. febrúar sl. Tilboðið er hagstætt fyrir félagið og myndi þýða lægri 

leigugreiðslur á mánuði en nú er. Fyrirliggjandi var mynd að rýminu og verðtilboð.  

Ákveðið var að taka fyrirliggjandi tilboði Bændahallarinnar. 

 

 

Fundi lauk um 13:30 

 

Næsti fundur miðvikudagur 2. apríl  kl. 12.00. 

 

 

 

 

 

 


