
 
 
 
 

 

 

 

9. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn 24. mars 2014 í Háskólabíó, kl. 15:00 

 

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

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

forföll. Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 5. mars 2014.  Útgáfa til birtingar á 

heimasíðu félagsins. 
2.  Kjaramál.  Verkfallsboðun samþykkt í atkvæðagreiðslu félagsmanna Félags háskólakennara. 
 i. Verkfallsstjórn. 
 ii. Framhald.  
3. Nordiska mötet 2. – 4. júni  2014  í Svíðþjóð. 
  
 

 

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

Athugasemdir voru gerðar við 2. mgr. í öðrum kafla fundargerðarinn er fjallar um 

atkvæðagreiðslu um boðun verkfalls.   

 

Setning verði: „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.“ 

 

Fundargerðin samþykkt að öðru leyti. 

 

2.  Kjaramál.   
Formaður félagsins sagði frá fundum kjörstjórnar Félags háskólakennara og með fulltrúum 

RHI vegna atkvæðagreiðslunnar um boðun verkfalls.  Í kjörstjórn sátu Stefán Hrafn 

Jónsson sem jafnframt var formaður, Baldvin Zarioh, Sigríður Guðmundsdóttir frá Keldum, 

Bryndís Vilbergsdóttir frá Landsbókasafni-háskólabókasafni og Erna Guðmundsdóttir 

lögfræðingur BHM.  

 

Kjörstjórn félagsins kom saman laugardaginn 22. mars sl. og opnaði fyrir niðurstöður 

kosningarinnar.  Greinargerð kjörstjórnar Félags háskólakennara til stjórnar félagsins dags. 

22. mars 2014, um niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar, var lögð fram til stjórnar félagsins.  

Niðurstaða kosningarinnar var afgerandi.  Á kjörskrá voru 920 félagsmenn.  Þátt tóku 

samtals 606 eða 65,9% félagsmanna. „Já“ sögðu 502 eða 82,8% af greiddum atkvæðum og 

„Nei“ sögðu 104 eða 17,2% af greiddum atkvæðum.   
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Fulltrúar Stúdentaráðs HÍ komu og hittu kjörstjórn sama dag og fengu að vita niðurstöður 

kosningarinnar. 

 

Samninganefnd ríkisins hefur haft samband við formann félagsins og fundur er boðaður 

þriðjudaginn 25. mars. nk.  Rætt var um skipan samninganefndar félagsins og framhald í 

kjaraviðræðum félagsins annars vegar og SNR hins vegar. Þá var einnig rætt um þau rök er 

liggja að baki þeirri meginkröfu félagsins er varðar jöfnun launa til stiga í matskerfi Fh 

annars vegar og FPR hins vegar. 

 

Ákveðið var að skipa fulltrúa félagsins í verkfallsstjórn á næsta fundi stjórnar þann 2. apríl 

nk.  Trúnaðarmaður félagsins á VON hefur samþykkt þátttöku í verkfallsstjórn.  

 

 

5. Nordiska mötet 2. – 4. júni  2014  í Svíðþjóð. 
Framkvæmdastjóri lagði fram dagskrá ráðstefnunnar og óskaði eftir þátttöku 
stjórnarmanna á hana.  Frestað til næsta stjórnarfundar.  
 

Fundi lauk um 16:00. 

 

Næsti fundur miðvikudagur 2. apríl  kl. 12.00. 

 

 

 

 

 

 


