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14. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Haldinn miðvikudaginn 6. maí 2015
Í Vestra fundarsal í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:15.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson, Guðjón Hauksson varamaður, Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður og Anna
María Gunnarsdóttir starfsmaður FF.
Kjartan Þór Ragnarsson mætti kl. 16:30.
Sigríður Ragna Birgisdóttir varamaður boðaði forföll.

1.
Fulltrúi FF í stjórn Orlofssjóðs
Fulltrúi FF mætti á fund stjórnar. Hann hefur kallað ítrekað eftir útskýringum á ársreikningi
Orlofssjóðs KÍ. Hann rekur sögu málsins fyrir stjórn FF.
Segist hafa verið borinn þungum sökum af formanni stjórnar Orlofssjóðs. Þá hefur formaður
sjóðsstjórnar tekið ákvarðanir sem fulltrúi FF telur ekki í samræmi við reglur sjóðsins. Sjóðurinn
greiðir KÍ há þjónustugjöld og svo hafa verið að bætast við aukagjöld umfram þjónustusamning.
Rekstur tölvukerfis er langt umfram samninginn um Frímann, og hafa hækkað mjög að
undanförnu. Formaður orlofssjóðs var ráðinn tímabundið í 25%. Sá samningur er útrunninn en
hann er þó enn í vinnu. Námskeiðshaldari við Endurmenntun HÍ taldi óeðlilegt að formaður væri
líka starfsmaður á þennan hátt. Fulltrúi FF segir aldrei hafa verið gerðar fjárhagsáætlanir fyrir
sjóðinn og tekur það til sín.
Umræður um málið. Formaður FF fór yfir bréf formanns Orlofssjóðs til stjórnar KÍ sem var lagt
fram sem trúnaðarmál á sínum tíma og gerði grein fyrir afgreiðslu sinni á málinu. Formaður
kynnti sér ársreikninga sjóðsins og fór yfir það með fjármálastjóra KÍ. Formaður telur
ársreikninga og rekstur sjóðsins í samræmi við samþykktir sjóðsins og gerða samninga en
fundarmenn eru sammála um að ákveðna þætti mætti skýra betur er varðar þjónustusamning við
sjóðinn. Formanni falið að skoða frekar samstarf sjóðstjórnar og samskipti, t.d. með því að óska
eftir því að fá að sitja einn eða tvo fundi sjóðsins sem áheyrnarfulltrúi.
Formanni FF falið að skoða málið frekar í samráði við fulltrúa FF í stjórn orlofssjóðs.
2.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
3.
Kosning tveggja fulltrúa í vinnumatsnefndir
Tveir fulltrúar FF/FS í vinnumatsnefndum treystu sér ekki til að halda áfram starfi og því þurfum
við að skipa nýja fulltrúa. Ýmis nöfn uppi á borðum og stjórn felur formanni að ganga frá skipun.
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4.
Karlagata 15
Leigusamningur rennur út 5. júní. Rætt um hvað skuli gera. Ákveðið að eiga íbúðina að sinni,
leigja hana út í 12 mánuði á 150.000 kr.
5.
Fjárframlög til félagsdeilda og trúnaðarmanna - Anna María
Fimm milljónir voru veittar í þessi mál árið 2014, en á aðalfundi FF 2014 var ákveðið að hækka
upphæðina upp í 5,5 milljónir. Anna María leggur til að úthlutað verði út frá sömu reiknireglum.
Á önn yrði fastagjald til trúnaðarmanna því í heildina 625.000, en 1.125.000 myndi skiptast út frá
fjölda kennara. Samþykkt af stjórn.
Ekki var greitt til þeirra skóla sem ekki skiluðu upplýsingum á síðustu önn og stjórn er sammála
því að kalla aftur eftir upplýsingum og bjóða þeim upp á að skila.
Skoða þarf þóknun til fulltrúa FF í samstarfsnefndum sérstaklega.
Kjartan Þór Ragnarsson mætti á fund kl. 16:30.
Fundarhlé gert vegna samninganefndarfundar kl. 16:34. Reynir Þór Eggertsson hverfur af
fundi.
Stjórnarfundi haldið áfram kl. 17:30.
Guðjón H. Hauksson tekur við fundarritun.
6.
Málefni Vísindasjóðs FF og FS - erindi
Drög að bréfi Vísindasjóðs hafa verið lögð fram. Árið 2012 hefur reglum Vísindasjóðs verið
breytt og þær verið hertar. Bréfið samþykkt með lítilsháttar breytingum. Klár skylda okkar að
bregðast við ítrekuðum ábendingum félagsmanna um úthlutunarreglur.
7.
Önnur mál
Engin önnur mál.
Fundi slitið kl. 18:00
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