
 
 
 
 
 

 

 
11. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn mánudaginn 4. maí  2015 í Bændahöllinni. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Guðmundur Ingi Guðmundsson, 

Michael Dal og Helgi Áss Grétarsson, Ármann Höskuldsson, Berglind Rós Magnúsdóttir.  

Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 16. apríl  2015, meðfylgjandi. 

Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2.  Kjaramál.   
3. Aðalfundur 2015, gögn lögð fram.  
4.  Verklagsreglur stjórnar, lagt fram. 
5. Tölvupóstur á HI-starf dags. 17. apríl, vegna atgervisflótta ungs vísindafólks, lagt fram. 
 

 
 
Önnur mál: 
 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 16. apríl  2015 

Fundargerðin samþykkt og til birtingar á heimasíðu félagsins. 

 

2.  Kjaramál. 

Rætt um stöðuna í kjaramálum BMH og SNR.  Lítið sem ekkert gerist á fundum 

saminganefndar BHM og ríkisins.  Svo virðist sem ríkið vilji bíða eftir að samningar náist á 

almenna markaðinum, áður en þeir ganga til samninga.   

 

Málið rætt almennt ásamt vandamálum vegna fyrirkomulags stjórnunarvinnu kennara. 

 

Þá var rætt um starfsmatskerfið SKREF og ýmsar útfærslur vegna bókunar í stofnanasamningi 

dags. 16. apríl 2014. 

 

3. Aðalfundur Félags háskólakennara 2015.  

Aðalfundur verður haldinn 12. maí og fyrir fundinn lágu gögn vegna framboðsmála og 

lagabreytinga.  

 

Stjórn ákvað að leggja fram breytingu á 1. greina laga félagsins og að hún verði svona: 

„Félagið heitir Félag háskólakennara, félaga háskólamenntaðra starfsmanna Háskóla Íslands og 

tengdra stofnana.  Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.“ 

 

Einnig var ákveðið að leggja til óbreytt árgjald fyrir aðalfundinn. 
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4. Verklagsreglur stjórnar 

Fyrir fundinn lá tillaga að verklagsreglum stjórnar Félags  háskólakennara sem hafa verið í 

yfirlestri hjá stjórnarmönnum.   

Ákveðið var að breyta kafla er heitir „breytingar á starfsreglum stjórnar“ þannig að í stað 

samþykki allra nægi að meirihluti stjórnarmanna getur samþykkt breytingar á reglunum.  Það 

er í samræmi við lög félagsins. 

 

5. Tölvuoóstur á HÍ-starf dags. 17. apríl vegna atgervisflótta ungs vísindafólks 

BRM kynnti málið og hefur áhyggjur af þessari stöðu.  Málið rætt og menn sammála um að 

mikið álag getur verið í störfum nýráðinna akademískra starfsmanna.  Álagið getur verið 

misjafnt eftir sviðum sem er ekki er síst um að kenna mismunandi mati á vinnustundum til 

kennslustunda.  Akademískir stjórnarmenn ákváðu að hittast á fundi 19. maí nk. til að skoða og 

meta gögn er félaginu var sent úr KOL, kerfi sem heldur utan um mat á kennslu milli 

deilda/sviða. 

 

6. Önnur mál. 

 

i) BZ sagði frá fundi með framkvæmdastjóri framkvæmda- og tæknisviðs og fulltrúa félags 

prófessora vegna verklags úthlutana úr sjóði um tilfærslu starfsþátta. Niðurstaða þess fundar 

var meðal annars sú að ekki yrði hægt að safna upp eða geyma afslátt milli ára og ef 

úthlutaður afsláttur nýtist ekki viðkomandi starfsmanni, þá verði næsta kennara á lista boðinn 

afslátturinn. 

 

ii) Ákveðið að stjórn hittist kl. 15:30 fyrir aðalfundinn 12. maí, til áritunar ársreiknings. 

 

iii) Ákveðið stjórn færi saman út að borða eftir aðalfund.  Framkvæmdastjóra falið að kanna 

með mögulega veitingastaði. 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:30. 

Næsti fundur 12. maí kl. 15:30. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


