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6. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn miðvikudaginn 17. september 2014
Í minni fundarsal í Kennarahúsinu
Fundur settur kl. 15:04, miðvikudaginn 17. september 2014, í minni fundarsal í KÍ-húsinu.
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir
Þór Eggertsson, Sigríður Ragna Birgisdóttir varamaður og Helga Helena Sturlaugsdóttir varamaður.
Kjartan Þór Ragnarsson mætti undir lið 2. Elna Katrín Jónsdóttir starfsmaður FF og Anna María
Gunnarsdóttir starfsmaður FF boðuðu forföll á fundinn.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Skipun aðalfulltrúa í námsorlofsnefnd framhaldsskólans
Skipun núverandi fulltrúa rennur út í október. Eftir nokkrar umræður ákvað stjórn að kalla eftir
umsóknum félagsfólks þar sem sýn umsækjenda á málefni nefndarinnar kæmi fram. Umsóknir
berist fyrir 3. október og stjórn FF áskilur sér rétt til að hafna öllum. Ákvörðun um skipun verður
tekin á næsta fundi, 8. október 2014.
3.
Framhaldsaðalfundur
Guðríður gerði grein fyrir því að undirbúningur fyrir framhaldsaðalfundinn 19. september nk. væri í
fullum gangi. Aðalmál fundarins er lagabreytingartillögur sem Kjartan Þór mun mæla fyrir. Þá
verður lögð fram fjárhagsáætlun, kosið í nokkur embætti og nefndir og ákvörðun tekin um framtíð
fasteignar félagsins á Karlagötu. Elna Katrín mun gera grein fyrir stöðu mála í vinnu við nýtt
vinnumat. Rúmlega 50 fulltrúar hafa staðfest þátttöku. Fundarritarar verða Reynir Þór og Sigríður
Ragna.
4.
Tilnefning fulltrúa í nefndir og ráð á vegum KÍ
Guðríður tjáði fundinum að búið væri að ákveða að FF fengi fulltrúa í Jafnréttisnefnd KÍ, Siðaráði
KÍ og Vinnuumhverfisnefnd. Ákveðið að skipa Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur áfram í Jafnréttisnefnd, Ásu Lind Finnbogadóttur (FG) í Siðaráð og Ásdísi Ingólfsdóttur (Kvennó) áfram í
Vinnuumhverfisnefnd (með þeim fyrirvara að Ásdís samþykki, þar sem ekki hefur náðst í hana).
Hanna Björg var fyrr á árinu skipuð í Fræðslunefnd KÍ, en eftir reynslu undanfarinna mánaða telur
hún hagsmunum félagsins betur borgið með Önnu Maríu Gunnarsdóttur, starfsmann félagsins, þar
inni. Samþykkt að skipa Önnu Maríu aftur í nefndina.
5.
Viðbrögð stjórnar við bréfi frá Valgerði Guðjónsdóttur
Félaginu barst bréf frá Valgerði Guðjónsdóttur. Í apríl og maí 2012 vann hún rannsókn meðal
félagsfólks í FF fyrir lokaverkefni sitt í MPA-námi sínu í opinberri stjórnsýslu við HÍ. Hún býður
félaginu ritgerð sína til kaups „gegn vinsamlegri þóknun.“
Áhugi á málinu. Bókun: Stjórn felur formanni að afla nánari gagna um verð og innihald
rannsóknarinnar.
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6.
Íbúð á Karlagötu 15
Guðríður kynnti fyrir stjórn hvernig samþykki stjórnarinnar um að íbúð félagsins að Karlagötu 15
yrði ekki seld að sinni heldur leigð út á markaðsvirði yrði lögð fyrir framhaldsaðalfund.
7.
Biðlaunaréttur í KÍ húsinu
Í framhaldi af umræðu síðasta fundar (Önnur mál, liður b), upplýsti formaður stjórn FF um
samþykkt stjórnar KÍ frá 18. febrúar 2011 en þar segir um biðlaun kjörinna fulltrúa:




Eftir formennsku/varaformennsku í eitt kjörtímabil skal greiða biðlaun í þrjá mánuði.
Eftir formennsku/varaformennsku í tvö kjörtímabil skal greiða biðlaun í sex mánuði.
Eftir formennsku/varaformennsku í þrjú kjörtímabil eða lengur skal greiða biðlaun í tólf
mánuði.

Miklar umræður urðu um málið, þar sem fram kom skýr afstaða fundarmanna gegn því að
biðlaunaréttur gæti orðið heilt ár. Í framhaldi af því var ákveðið um að bóka eftirfarandi:
Stjórn FF beinir því til stjórnar KÍ að endurskoða reglur um biðlaunarétt kjörinna fulltrúa.
Með vísan í 14. grein laga nr. 88/1995 telur stjórn óeðlilegt að biðlaunaréttur kjörinna fulltrúa
hjá stéttarfélagi sé meiri en Alþingsmanna.
8.
Greiðslur til stjórnarfólks fyrir sérstök verkefni
Í framhaldi af umræðu síðasta fundar gerði Guðríður grein fyrir þeim reglum sem gilda um
greiðslur fyrir sérfræðivinnu innan KÍ-hússins. Í kjölfarið var eftirfarandi samþykkt:
Stjórn samþykkir að stjórnarmenn sem taka að sér sérstök stjórnarverkefni skuli fá greitt
samkvæmt sérfræðitaxta Kennarahúss.
Þá ákvað stjórn að þessi ákvörðun gilti einnig um þá vinnu sem unnin var fyrir félagið í sumar
vegna lagabreytingatillagna í kjölfar stórfelldra breytinga á lögum KÍ.
Stjórn samþykkir að greiða 24 klst. fyrir vinnu við lagabreytingar félagsins í aðdraganda
framhaldsaðalfundar.
9.
Fjárhagsáætlun
Formaður lagði fjárhagsáætlun fyrir næstu 4 ár fyrir fundinn. Nokkrar umræður spunnust um
einstaka liði, sér í lagi hækkun á framlögum til erlends samstarfs. Sú hækkun útskýrist af því að
ákveðnir þættir sem áður voru greiddir af KÍ, flytjast nú yfir á FF.
Stjórn samþykkir að leggja áætlunina fyrir framhaldsaðalfund FF 19. september nk.
10.

Önnur mál
a.
Forystufræðsla - Guðríður
Verður haldin miðvikudaginn 8. okt. nk.
b.
Málefni vísindasjóðs - Guðríður
Stjórn Vísindasjóðs hefur óskað eftir fundi með stjórn FF fyrir framhaldsaðalfund FF og
verður hann haldinn fimmtudaginn, 18. sept. nk.

Fundi slitið kl. 16:12
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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