
 
 
 
 
 

 

 
8. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn miðvikudaginn 4. febrúar 2015 í Bændahöllinni. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Helgi Áss Grétarsson, Berglind 

Rós Magnúsdóttir, Guðmundur Ingi Guðmundsson, Michael Dal og Ármann 

Höskuldsson.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 14. janúar  2015, meðfylgjandi. 

Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 
2.  Kjaramál – tillögur að kröfugerð. 
3.  Greinar í tilefni af rektorskjöri. 
4.  Fjölís vegna höfundaréttar frh. 
5.  Starfsreglur stjórnar. 
6.  Nafnabreyting Fh, ákvörðun aðalfundar 2014, frh. 
 

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 14. janúar 2015 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu félagsins, fyrir utan 6. lið fundargerðarinnar. 

 

2.  Kjaramál – tillögur að kröfugerð 

Rætt um komandi kjarasamningsgerð og vinnu við kröfugerð félagsins.  

 

Áhersla verði m.a. lögð á:  

i)  að semja um sömu launatöflu og BHM sem er hærri en launatafla Fh, vegna leiðréttingar 

að hluta á krónutöluhækkun 2008. 

ii)  sömu laun miðað við stig samanber röðun í launatöflu FPR. 

iii) önnur atriði sem stjórnarmenn vilja leggja áherslu á í komandi kjarasamningi. 

 

Rætt var um breytingu á SKREF-i hjá félagsmönnum starfandi við HÍ og möguleg áhrif þess á 

starfsmenn LBS. 

Skoða þarf kjarasamning FPR m.t.t. nýrra krafna í stigamati á starfsheitinu „prófessor“. 

Rætt um mat á vinnustundum til kennslustunda sem er mismunandi milli deilda og sviða og 

farið að skapa mikla óánægju meðal akademískra starfsmanna. Sjálfstjórn fræðasviða HÍ frá 

2008 hefur gert það að verkum að félagið er ekki eins í stakk búið til að beita sér.  Þá var rætt 

um næstu skref í kjarasamningsgerðinni og mögulegar verkfallsaðgerðir og tímasetningar. 

Ákveðið að formaður fái fund með fulltrúa SNR, Samninganefndar ríkisins, til að fara yfir málin. 

 

 

 

 

3. Greinar í tilefni af rektorskjöri  
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Umræður hafa skapast á HI-starf um hlutverk rektors vegna komandi rektorskjörs.  Málið rætt.  

Ákveðið að félagið útbúi spurningarlista fyrir þá aðila sem verða í rektorskjöri, til að fá svör 

við því fyrir hverju þeir standa í hinum ýmsu málum.  Stjórnarmenn komi með hugmyndir  að 

spurningum. 

 

4.  Fjölís vegna höfundaréttar  

Sameiginlegur fundur fulltrúa HÍ og félagsins vegna þessa verður haldinn fljótlega.  Í framhaldi 

af honum væri hægt að leita að góðu prófmáli, eins og rætt hefur verið áður um á stjórnarfundum 

félagsins. 

 

5. Starfsreglur stjórnar 

Málinu frestað til næsta fundar. 

 

6. Nafnabreyting Fh, ákvörðun aðalfundar 2014, frh 

Málið rætt. Formaður sagði það sína skoðun að Félag háskólakennara ætti að halda nafni sínu í 

ljósi sögunnar.  Því var velt upp hvort hægt væri að hafa undirtitil t.d. 

Félag háskólakennara (Fh),  

Félag háskólamenntaðra starfsmanna opinberu háskólanna og tengdra stofnana“ 

  

Ekkert ákveðið en stjórnarmönnum líst vel á þessa hugmynd og ætla að fá að melta hana til 

næsta stjórnarfundar. 

 

7. Önnur mál 

Framkvæmdastjóri sagði að heildarútgáfa kjarasamningshluta frá 2008 væri tilbúin.  Hún er til 

skoðunar hjá ráðuneytinu og verði að því loknu sett á heimasíðu félagsins. 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


