
Aðalfundur Kennarafélags FSu. haldinn 28. sept. 2011. 

kl. 11:05 í stofu 201. 

Fjöldi fundargesta: Rúmlega 40 manns. 

 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara: Þórunn Jóna Hauksdóttir fundarstjóri og 

Brynja Ingadóttir fundarritari. 

2. Skýrsla stjórar: ÆPE segir frá starfi félagsins árið 2010-2011. 

Tilkynnir um fund erindreka í október nk. með stjórn KFSu. og einnig með öllum 

félagsmönnum.   

Skýrsla stjórnar samþykkt samhljóða. 

3. Skýrsla gjaldkera: Hulda Finnlaugsdóttir skýrir frá reikningum félagsins starfsárið 

2010-2011. 

Ársreikningar samþykktir samhljóða. 

4. Lagabreytingar: Engar tillögur bárust um lagabreytingar. 

5. Kosning aðalmanna og varamanns í stjórnar KFSu.  

Kosning fjögurra aðalmanna í stjórn  

Eyrún Björg Magnúsdóttir, Gylfi Þorkelsson, Þórey Hilmarsdóttir og Vera 

Valgarðsdóttir, Vera er fulltrúi trúnaðarmanna í stjórn.  Varamenn: Ægir Pétur 

Ellertsson og Kristín Runólfsdóttir. 

6. Kosning í samstarfsnefnd: Hörður Ásgeirsson, Vera Valgarðsdóttir, Þórey 

Hilmarsdóttir, Sigurður Grímsson og Helgi Hermannsson. 

7. Kosning skoðunarmanna reikninga: Ólafur Bjarnson og Ægir Sigurðsson 

8. Kosning í fagráðs: Ester Ýr Jónsdóttir, Kristín Runólfsdóttir og Björgvin E. 

Björgvinsson. 

9. Starfáætlun næsta árs: Ægir Pétur Ellertsson skýrir frá. 

1. Ægir Sigurðsson erindreki frá FF kemur til fundar við KFSu. í október. 

2. Fulltrúafundur FF á vorönn 2012 

3. Auglýsir eftir óskum félagsmanna fyrir komandi starfsár. 

4. Helgi Hermannsson nefndi nýja gufubaðið við Laugarvatn og rætt var um ferð 

þangað.  

5. Rætt um Fagmennsku og fjör sem haldið var á vordögum og því velt upp hvort 

halda eigi áfram með slíkt. 

6. Þórey Hilmarsdóttir óskar eftir umræðu um stöðu FF í KÍ. 

7. Félagsmenn hvattir til að koma hugmyndum sínum til fagráðsins. 

 

10. Önnur mál:  

 

1. Þórey Hilmarsdóttir segir frá starfi stjórnar Vísindasjóðs FF og FS og því máli sem 

þar er komið upp. Segir frá samskiptum stjórnar sjóðsins við stjórn KÍ og segir að 

tregða sé á að gögn þau er stjórn sjóðsins hefur óskar eftir séu afhent stjórninni. 

Þetta mál er nú hjá lögfræðingi. Þórey gerir grein fyrir stöðu þessa máls eins og það 

er í dag. 

Fundurinn samþykkir að senda ályktun til stjórnar KÍ.  Nýkjörin stjórn fengin til að 

breyta tillögu stjórnar að ályktun og víkur sér frá um stund til þeirra starfa. Sjá 

framhald í 3. lið annarra mála.  



11. Hörður Ásgeirsson segir frá stöðu kjarasamninga og störfum samstarfsnefndar, m.a. 

væntanlegar breytingar á stofnanasamningi, hvað varðar t.d. umsjón ofl. 

Segir frá starfi rýnihóps, með honum og Veru innanborðs, sem ætlar að fá mynd af 

þeim breytingum sem orðið hafa á kennarastarfinu síðustu ár.  Hörður biður kennara 

um að senda sér og/eða Veru upplýsingar varðandi þetta efni. 

2. Ný stjórn KFSu. leggur fram eftirfarandi ályktun sem samþykkt er einróma:  

 

Aðalfundur Kennarafélags Fjölbrautaskóla Suðurlands, haldinn 28.09.11.,  lýsir 

yfir fullum  stuðningi við stjórn Vísindasjóðs FF/FS og kröfur hennar um 

aðgang að öllum bókhaldsgögnum Vísindasjóðsins í samræmi við ábyrgð og 

skyldur stjórnar.   

 

 

 

Fundi slitið kl. 12:25. 

Brynja Ingadóttir. 

 


