
Aðalfundur kennarafélags FSu, 19. september 2017 

Guðmundur Björgvin Gylfasson setti fund um kl 15. 

Jón Özur Snorrason tekur að sér fundarstjórn 

Jón Grétar Hafsteinsson tekur að sér fundarritun 

Enginn bauð sig fram til stjórnarstarfa og bauðst gamla stjórnin til að sitja áfram og var það samþykkt. 

Stjórnina skipar:  

Guðmundur Björgvin Guðmundsson formaður, Ingunn Helgadóttir gjaldkeri, María Ben Ólafsdóttir 

ritari, Jón Grétar Hafsteinsson meðstjórnandi og varamenn eru Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir og Þórey 

Hilmarsdóttir. 

Guðmundur formaður flutti skýrslu stjórnar. 

Reikningar félags voru lagðir fram af Guðmundi þar sem gjaldkeri var fjarverandi. 

Fram kom að félagsdeildir hafa farið fram á hækkun framlags frá FF.  

Engar lagabreytingar voru lagðar fyrir fundinn. 

Trúnaðarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn og var Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir búin að vera 

trúnaðurmaður í 2 ár og var tilbúin til að vera áfram. Fundurinn samþykkti það. Hinn 

trúnaðarmaðurinn er Guðmundur Björgvin Gylfasson og hefur verið í eitt ár. 

Eftirfarandi voru kosnir  í samstarfsnefnd 

Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir  

Ægir Pétur Ellertsson 

Ragnheiður Eva Gísladóttir  

Varamenn í samstarfsnefnd  

Tómas Davíð Ibsen Tómasson 

Guðbjörg Helga Guðmundsdóttir  

Í öryggistrúnaðarnefnd voru valdir   

Sigurður I. Grímsson  og Ragnar Geir Brynjólfsson 

Fulltrúar í fagráði samþykktu að starfa áfram en þeir eru  

Bryndís Guðjónsdóttir  

Guðríður Egilsdóttir 

Ágústa Ragnarsdóttir 

Ægir Sigurðsson og Ólafur Bjarnasson voru kosnir skoðunarmenn reikninga líkt og áður. 

Starfsáætlun næsta árs kynnt af Guðmundi Björgvini og lagði hann áherslu á tvö meginmarkmið: 



Í fyrsta lagi að stjórn félagsins standi vörð um réttindi félagsmanna og að réttindi verið ekki seld eða 

gefin. í öðru lagi var bent á að aðalfundur FF og þing kennarasambandsins er framundan og félagar 

KFSu eru hvattir til að sækja um hlutverk  þar, í stjórn sjóða og embætti hjá félaginu. 

Spurning: Hvað má búast við í kjaramálum? Vísað var í bréf frá formanni FF, lítið að gerast vegna 

stjórnarkreppu.  Má búast við að viðræður fari ekki í gang fyrr en nóv-des.  Í bréfi formanns var talað 

um að reyna að stytta vinnuvikuna og hækka laun vegna jöfnun lífeyrisréttinda. 

Spurning: Hefur stjórn KÍ mótað samningsmarkmið/aðgerðaráætlun? G: Stjórn KÍ telur þetta vera 

trúnaðarmál og vill ekki gefa upp. 

Önnur mál: 

Fagráð Ágústa og Bryndís kynntu fund fagráðs með kennurum sem verður þriðjudaginn 26. sept um kl 

14:30. Fagráð vill með þessum fundi efla starfsanda og hafa fengið gestafyrirlesara, Valdimar 

Svavarsson. Auglýst betur síðar. 

G: Brýning til samstarfsnefndar, farið er annað hvert ár í náms- og kynnisferð erlendis.  Leggur til að 

skipulagning þessara ferða verði metið til launa eða að þóknun  

Áskorun var lögð fram um að fundurinn álykti að lýsa yfir stuðningi við Erlu Elínu Hansdóttir vegna 

aðfarar stjórnar vísindasjóðs gegn henni, það er vegna málsóknar á hendur henni. Þórey skýrði 

forsögu þessa nánar.  

Meirihluti fundargesta samþykkti þessa ályktun, sem sendist til stjórnar FF og formanns KÍ. 

Að lokum flutti Jón Özur ljóð eftir Sigfús Daðasson 

Fundi slitið um kl 16. 

 

 

 

 

 

 


