
 
 
 
 

 

 

 

2. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn mánudaginn 11. september 2014 í  Bændahöllinni 

kl. 12:00. 

 

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

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

Magnúsdóttir boðuðu forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 
 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 30. júní  2014, meðfylgjandi. 

Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2. Fundargerð aðalfundar Félags  háskólakennara dags. 27. maí 2014. Meðfylgjandi. 
3. Fundartími stjórnar. 
4. Stjórnargreiðslur, til samþykktar.  
5.  Samáðsnefndarfundur 4. september síðastliðinn. 
6.   Veturinn framundan, verkefni, áherslumál stjórnar. 
7.  Nýjar reglur vinnumatssjóðs Félags háskólakennara. 
8.  Kjarakönnun Félags háskólakennara og heildarskýrsla BHM, til dreifingar. 

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 30. júní 2014 

Síðasta setning fundagerðinnar verði: „Rætt um kosti og galla sameiningar Félags 

háskólakennara og stéttarfélaga með félagsmönnum starfandi við opinberu háskólanna.“ Að 

öðru leyti var fundargerðin samþykkt og til birtingar á  heimasíðu. 

 

2.  Fundargerð aðalfundar Félags háskólakennara 27. maí 2014. 
Framkvæmdastjóra falið að gera lagfæringar á texta og senda á stjórnarmenn til samþykktar. 

 

3.  Fundartími stjórnar. 

Ákveðið var að athuga hvort fyrsti miðvikudagur í hverjum mánuði kl. 12, henti ÁH og BRM 

sem voru forfölluð á fundinum. 

 

4. Stjórnargreiðslur. 

Framkvæmdastjóri lagi fram skjal merkt: „Tillaga um greiðslur til stjórnarmanna Félags 

háskólakennara, dags. 11. september 2014.  Tillagan gengur út á að hækka stjórnargreiðslur til 

samræmingar við þær hækkanir er urðu við nýgerða kjara- og stofnanasamninga félagsins og 

samþykkt var á stjórnarfundi 26. maí síðastliðinn.  Tillagan var samþykkt. 

 

5. Samráðsnefndarfundur 4. september. 

Formaður fór yfir umræðuefni samráðsnefndarfundarins.  Þar var m.a. til skoðunar niðurstöður 

vinnumats og ársmats.  Verð per. stig vinnumatssjóðs lækkar nú frá fyrra ári.  Samhliða 

breytingum á stofnanasamningi í vor var sú breyting samþykkt á reglum vinnumatssjóðs, að 

andvirði stiga yrði það sama fyrir alla akademíska starfsmenn HÍ.  Þessi breyting var samþykkt 

í þeirri trú að sama andvirði stiga verði til hagsbótar fyrir akademíska félagsmenn til lengdar.  

Þá var einnig sagt frá því að unnið er að lausn þeirra einstaklinga sem komu hvað verst út úr 
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„dempun stiga“ eftir 60 stig. Málið rætt í stjórn og menn veltu fyrir sér tölum og áhrifum 

breytingana. 

 

Þá sagði formaður frá því að ársmat  til stjórnsýslufólks lækkar tölvuvert frá því í fyrra og er 

það í fyrsta skipti sem það gerist.  Málið var tekið upp í samráðsnefnd og er þar til skoðunar.   

 

Þau verkefni sem bíða samráðsnefndar um kjaramál í vetur eru m.a: 

1. Skoðun á mati á kennslu til vinnustunda.  

2. Vinna við SKREF sbr. nýjan stofnanasamning.  

3. Eftirfylgni á fyrirkomulagi stjórnunarstarfa.  

4. Eftirfylgni á ráðningarformi stundakennara í stöðu aðjunkta II, þ.e. þeir sem ráðnir eru 

í allt að 50% vinnuskyldu með 90% kennsluskyldu.   

  

Formaður og framkvæmdastjóri munu eiga fund með rekstrarstjórum fræðasviða HÍ vegna 

fyrirkomulags stjórnunarstarfa á næstu dögum. 

 

6. Áherslumál stjórnar Félags háskólakennara í vetur. 

Rætt var um að undirbúningur nýs kjarasamnings væri forgangsmál hjá stjórn félagsins í vetur. 

Núgildandi kjarasamningur rennur út 30. apríl 2015.  Einnig þau mál sem eru til umfjöllunar í 

samráðsnefnd um kjaramál, sjá lið 5. 

 

7.  Nýjar reglur vinnumatssjóðs Félags háskólakennara. 

Skrifað var undir nýjar reglur vinnumatssjóðs Félags háskólakennara þann 15. ágúst sl. í 

samræmi við ákvæði nýs stofnanasamnings.  Reglunum var dreift á fundinum.  Rætt var um 

þær breytingar sem gerðar voru á reglunum og vinnuskyldu almennt. 

 

8.  Kjarakönnun Félags háskólakennara og heildarskýrsla BHM. 

Framkæmdastjóri dreifði kjarakönnun Félags háskólakennara annars vegar og heildarskýrslu 

kjarakönnunar BHM hins vegar.  Ákveðið var að ræða niðurstöðurnar á næsta fundi stjórnar. 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:30 

Næsti fundur ákveðinn 1. október 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


