29. stjórnarfundur FF
Í Vestra, KÍ-húsi, 23. nóv. 2016, kl. 15
Mættir:
Hanna Björg, Guðríður, Óli Njáll, Rannveig Klara, Guðný Lára og Guðjón á skype. Anna María og
Steinunn Inga sem ritaði fundargerð. Reynir kom kl. 16.16.
Guðríður setti fundinn, fundargerð síðasta fundar samþykkt.
1. Málefni Vísindasjóðs FF og FS
Stjórn FF staðfestir þá kosningu nýrra fulltrúa í stjórn Vísindasjóðs sem fram fór á aukaaðalfundi
félagsins 7. nóvember sl. Boðun og framkvæmd fundarins var lögleg í hvívetna. Nýja stjórn
sjóðsins skipa fyrir hönd FF: Ólafur Þórisson (MS), formaður, og Jón Ragnar Ragnarsson (MH).
Fulltrúi FS er áfram Lilja Ólafsdóttir (MB). Ólafur og Jón fara í dag kl 15 á Bitruháls í boði fyrri
stjórnar, fá pappírsgögn afhent og ræða framhald á afhendingu frekari gagna.
Prókúra er komin í hús, Dagmar Stefánsdóttir, annar gjaldkera KÍ, er með hana, starfsmaður er
Steinunn Inga, sjóðurinn er skráður með lögheimili á Laufásvegi 81, 101 Reykjavík. Starfsmaður
Vísindasjóðs er með lokaðan aðgang að sjóðnum í DK og sjóðurinn er með sérreikning sem aðeins
gjaldkeri KÍ getur greitt úr. Verið er að vinna að því að A-deildarstyrkur verði greiddur út til 580
félagsmanna þessa dagana.
2. Veikindaréttur
Minnisblað um endurskoðun á veikindarétti var lagt fram en verið er að skoða hvort grundvöllur
sé fyrir breytingum á honum. Guðríður segist ekki tilbúin í að hrófla neitt við veikindarétti
félagsmanna þrátt fyrir boð um að setja aukið fé í sjúkrasjóð. Stjórn vísar í bókun frá fundi í stjórn
KÍ, 30. mars 2016:
„Aðalheiður hefur setið í nefnd um endurskoðun veikindaréttar fyrir hönd KÍ. Þar hafa komið
fram tillögur um breytingar, t.d. styðja VIRK-hugmyndafræðina, m.a. að hægt sé að taka hálfa
veikindadaga, ekki bara heila.
Eftir umræður í stjórn FF þá var þetta helsta niðurstaðan:
Stjórn FF leggst alfarið gegn því að veikindaréttur verði styttur.
Stjórn FF hefur efasemdir um skilyrðingar um greiðslur vegna veikinda en það sé vandmeðfarið
og þurfi að koma til fjölmörg og fjölbreyttari úrræði en VIRK. Hvað t.d. með einstaklinga úti á
landi þar sem virkniúrræði eru af skornum skammti? Allar slíkar hugmyndir þarf að nálgast á
einstaklingsmiðuðum grunni og vinna í samráði við lækni viðkomandi.“
3. Úthlutun úr „mannauðspotti“
Fulltrúum í samstarfsnefndum framhaldsskóla verður boðið að sækja fræðslunámskeið um
stofnanasamninga sem verður haldið á vegum fjármálaráðuneytisins.
Umsókn frá Flensborgarskóla upp á 200.000 kr, um námskeið í NBI á vegum Profectus til að efla
mannauð og bæta samvinnu og samskipti. Umsóknin samþykkt.
4. Samningamálin
Kvennaskólinn og Menntaskólinn í Borgarfirði hyggjast ekki efna 7. grein kjarasamnings á
grundvelli félagsdóms. Guðríður er að vinna í málinu. Verkefnisstjórnin vinnur þessa dagana að

ýmsum útfærslum við úrbætur á vinnumati út frá skoðanakönnun meðal félagsmanna til að
leggja fyrir samninganefnd.
Guðríður Arnardóttir vék af fundi kl 15.55 og við fundarstjórn tók varaforkona, Hanna Björg
Vilhjálmsdóttir.
5. Niðurstaða úr skýrslu Lífs og sálar á meintu einelti formanns í garð félagsmanns
Er sú að ekki hafi verið um einelti að ræða. Þar segir að hér sé á ferð skoðanaágreiningur sem
málsaðilum tókst ekki að jafna. Í skýrslunni er sagt að neikvæðar samskiptavenjur á fésbókarsíðu
og langvarandi deilur vegna erfiðra mála séu ekki til góðs.
Rætt um í framhaldi að stjórn beri ekki að svara fyrirspurnum á facebook. Formlegum
fyrirspurnum sem berast í tölvupósti á að svara og beina til stjórnar þegar það á við.
Erindi barst frá félagsmanninum í dag til stjórnar (formaður, varaformaður og ritari undanskilin)
þar sem hann fer fram á að skýrslan verði dæmd ómerk vegna skyldleika formanns við annan
starfandi sálfræðing á Lífi og sál og að formaður verði rekinn. Einar Gylfi Jónsson, umræddur
sálfræðingur, kom hvergi nálægt rannsókninni. Þórkatla Aðalsteinsdóttir og Rakel Davíðsdóttir
gerðu úttektina. Skoðun stjórnar er sú að málinu sé lokið. Kostnaður vegna þessa er 1,3 milljónir.
Rætt um hvernig eigi að greina frá niðurstöðu málsins. Ákveðið að birta hana í Rauða eplinu á
föstudaginn, 25. nóv.
Reynir Þór Eggertsson kom á fundinn, kl. 16.16.
6. Önnur mál
a. Ályktun stjórnar FF
„Stjórn Félags framhaldsskólakennara lýsir yfir fullum stuðningi við baráttu grunnskólakennara og
tónlistarkennara fyrir réttmætum kjaraleiðréttingum og skorar á sveitarfélögin í landinu að
ganga að kröfum þeirra. Verði ekkert að gert, stefnir það faglegu skólastarfi í uppnám enda ljóst
að alvarleg fækkun er fyrirséð í stéttinni. Fögur fyrirheit á tyllidögum um að gera starf kennara
meira aðlaðandi fyrir ungt fólk eru ekki pappírsins virði ef ekki fylga þeim fjármunir.“
Verður send til fjölmiðla og birt á samfélagsmiðlum.
b. Jólamatur
Jólamatur í KÍ-húsi fyrir nefndir á vegum FF verður 14. desember.
c. Netfang
Er hægt að fá inn póstlista/hóp fyrir stjornFF@ki.is í Outlook? Já, samþykkt einróma.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.35.

