28. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Fundur settur kl. 15.05, miðvikudaginn 12. október 2016, í Vestra í KÍ-húsi.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson
og Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður FF.
Guðjón Hauksson varamaður er á Skype.
Guðný Lára Petersen, Óli Njáll Ingólfsson og Rannveig Klara Matthíasdóttir boðuðu forföll.
1) Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2) Aukaaðalfundur 7. nóvember nk. - Guðríður
Guðríður fór yfir stöðuna. Það þarf að senda út dagskrá á morgun. Eitt mál á dagskrá,
kosning í stjórn Vísindasjóðs. Kosið verður rafrænt í gegnum Mínar síður.
Aðalfundarfulltrúum utan af landi verður gefinn kostur að fylgjast með á netinu.
Fyrirhugaður fundarstaður: Borgarholtsskóli.
3) Fjárframlög til félagsdeilda – Anna María
Anna María lagði fram yfirlit yfir áætluð fjárframlög til félagsdeilda. Trúnaðarmenn hafa
fengið greitt einu sinni á önn, en félagsdeildir einu sinni, en ekki fyrr en ársreikningar ársins
á undan hafa borist FF. Hún leggur til að sama aðferð verði notuð til að skipta fénu og
undanfarin ár.
Samþykkt.
Anna María lagði líka fram hugmyndir að spurningum til félagsdeilda í sambandi við póst um
fjárframlög. Vel tekið í hugmyndirnar. Reynir lagði til spurningu um áhrif styttingar á
námstíma til stúdentsprófs. Anna María setur upp spurningablað og sendir.
4) Ályktun Fsu um aðalfund – Guðríður
Formaður gerði grein fyrir ályktun sem barst frá Kennarafélagi FSu um að haldinn verði
aðalfundur þar sem kosið yrði í öll embætti á vegum félagsins.
Stjórn áréttar að aðalfundarfulltrúar verði kallaðir saman nú 7. nóvember, löglega skv.
þremur lögfræðiálitum, vegna eins málefnis. Nánar var gert grein fyrir þessu á fulltrúafundi
9. september sl. sem studdi ákvörðun stjórnar eindregið. Stjórn FF telur umboð sitt skýrt.
5) Spurningar frá félagsmanni varðandi bókun 1 í kjarasamningi – Guðríður
Félagsmaður sendi félaginu erindi þar sem hann óskaði eftir eftirfarandi gögnum í tengslum
við 0,1% framlag í mannauðsmál, skv. bókun 1 í kjarasamningi frá 2014:

a) úthlutunarreglur 0,1% mannauðspotts FF
b) ársreikning sjóðsins 2015 (og 2014 ef um það er að ræða)
c) lista yfir allar úthlutanir skv. umsóknum úr sjóðnum frá upphafi, hvenær þær voru
samþykktar og af hverjum
d) lista yfir allar aðrar greiðslur úr sjóðnum, hvenær þær voru samþykktar og af
hverjum
e) núverandi eignastöðu sjóðsins
Formanni falið að svara erindinu.
6. Styrkir vegna mannauðsverkefna – Anna María
Tvær umsóknir hafa borist, frá Fjölmennt og Kennarafélagi MR, auk þeirrar frá FG sem
frestað var á síðasta fundi.
Allar samþykktar.
Bókun:
Fyrirhuguð eru stór og kostnaðarsöm verkefni við gerð kjara- og stofnanasamninga. Þær
félagsdeildir sem hafa ekki sótt um styrk vegna mannauðsverkefna á þessu ári eru hvattar til
að nýta sér sjóðinn þar sem hann mun taka breytingum um áramót.
7. Námskeið vegna gerðar stofnanasamninga fyrir samstarfsnefndarfólk – Guðríður
Fyrirhuguð eru námskeið um gerð og inntak stofnanasamninga í samstarfi við fleiri
stéttarfélög. Sjóður á grundvelli bókunar 1 í kjarasamning frá 2014 á m.a. að fjármagna
þátttöku FF og FS í því verkefni. Formaður heldur stjórn upplýstri um framvindu málsins.
8) Önnur mál
a) fundargerð Fulltrúafundar 9. september – Anna María
Anna María lagði til breytingu á fundargerð vegna athugasemdar frá félagsmanni.
Samþykkt og henni falið að koma breyttri fundargerð á netið.
b) Frá félagsmanni – Guðríður
Fyrirspurn og athugasemd frá félagsmanni lögð fyrir fundinn, þar sem spurt er: „Hvenær var
ákveðið og með hvaða rökum var ákveðið að selja viðsemjanda okkar niðurstöðu
vinnumatskönnunar?“
Svar stjórnar: Það var ekki gert, en niðurstöður könnunarinnar munu að sjálfsögðu verða
nýttar í yfirstandandi samningagerð enda meginástæðan fyrir því að könnunin var gerð.
Fundi slitið kl. 16.25
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson

