
 
 
 
 

 

 

 

1. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn mánudaginn 30. júní  2014 í  Bændahöllinni kl. 

12:00. 

 

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

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

boðuðu forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 
 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 26. maí 2014, meðfylgjandi. 

Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2. Fundargerð aðalfundar Félags  háskólakennara dags. 27. maí 2014. Meðfylgjandi. 
3. Stjórn skipi með sér verkum og velji fulltrúa félagsins á Háskólaþingi og ákveði 

fundartíma. 
4. Tímasetning lækkunar félagsgjalda úr 0,7% í 0,6% sbr. samþykkt aðalfundar dags. 27. 

maí 2014. 
5. Önnur mál. 

 

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 26. maí 2014 

Fundargerðin samþykkt og til birtingar á  heimasíðu. 

 

2.  Fundargerð aðalfundar Félags háskólakennara 27. maí 2014. 
Frestað  til næsta fundar stjórnar. 

 

3.  Stjórn skipi með sér verkum. 

Ákveðið var að Michael Dal verði varaformaður, Baldvin Zarioh ritari og Guðmundur Ingi 

Guðmundsson gjaldkeri.  Ármann Höskuldsson verði fulltrúi félagsins á Háskólaþingi og 

Berglind Rós Magnúsdóttir varamaður. 

 

4. Tímasetning lækkunar félagsgjalda. 

Ákveðið að lækkunin taki gildi frá og með 1. september 2014 og framkvæmdastjóra falið að 

tilkynna breytinguna til réttra aðila. 

 

5.        Önnur mál. 

Spurt var um hvort félagsmenn hafi leitað mikið til félagsins í kjölfar nýrra kjara- og 

stofnanasamninga.  Framkvæmdastjóri sagði að svo virtist sem leiðréttingin hafi gengið vel.  

Þeir sem leitað hafa til félagsins eru aðallega að sannreyna hvort launabreytingin sé rétt í þeirra 

tilfellum.  Landsbókasafn náði ekki að setja launaleiðréttinguna inn á réttum tíma en hún mun 

ganga eftir þessi mánaðarmót.   

 

Rætt var um að gefa út bækling um réttindi og kjaramál og senda til félagsmanna í haust.  Í 

kjölfarið væri hægt að hafa almenna félagsfundi á sviðum HÍ og stofnunum.  Tilgangur þeirra 

væri að upplýsa félagsmenn um réttindi þeirra, launamál og auka almenna virkni félagsmanna. 
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Rætt var um að samningstími nýs kjarasamnings er stuttur og því þarf ný stjórn félagsins að 

móta sér stefnu og kröfur í komandi kjarasamningsgerð. 

 

Rætt um kosti og galla sameiningar Félags háskólakennara og stéttarfélaga með félagsmönnum 

starfandi við opinberu háskólanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Næsti stjórnarfundur , óákveðinn. 

Fundi lauk um 13:15 

 

 

 

 


