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3. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2017
Haldinn fimmtudaginn 8. maí 2014
Í fundarsal í risi Kennarahússins
Fundur settur kl. 16:40, fimmtudaginn 8. maí 2014, í fundarsal í risi KÍ hússins.
Mættir: Guðríður Arnardóttir formaður, Anna María Gunnarsdóttir starfsmaður FF, Elna Katrín
Jónsdóttir starfsmaður FF, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kjartan Þór Ragnarsson, Reynir Þór
Eggertsson, Elías Þorsteinsson varamaður í síma að norðan og Sigríður Ragna Birgisdóttir
varamaður.

1.
Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2.
Framlag til trúnaðarmanna og félagsdeilda
Anna María lagði fram minnisblað um fjárframlög frá FF til félagsdeilda og bréf til formanna
félagsdeilda í framhaldsskólum. Umræður. Bókað að endurskoðun á framlögum þarf að fara fram í
ljósi fjárhagsáætlunar fyrir 2015.
3.
Vinufundur stjórnar í ágúst 2014
Guðríður kynnti hugmyndir um vinnufund stjórnar þar sem fram færi hópefli, fræðsla, stefnumótun
fyrir kjörtímabilið og gleðskapur um kvöldið. Eftir breytingar á lögum KÍ er kjörtímabil
stjórnarinnar 4 ár og þau eiga eftir að líða fljótt. Það verður aftur farið í kjaraviðræður ekki síðar en
2016, næsti aðalfundur FF verður 2018. Þessi fundur yrði haldinn utanbæjar og tæki heilan dag.
Umræður sköpuðust um tímasetningu og var fallist á að reyna að taka föstudaginn 29. ágúst í
fundinn.
Þá var rætt hverjum skyldi boðið með, t.d. skólamálanefnd, en ákvörðun um það var látin bíða
næsta fundar.
4.
Framhaldsaðalfundur
Í ljósi lagabreytinga á KÍ-þingi þarf að halda framhaldsaðalfund FF til að samræma lög félagsins
lögum KÍ. Guðríður lagði til að fundurinn yrði haldinn í FB 19. september eftir hádegi.
Lagabreytingartillögur þurfa að liggja fyrir 8 vikum áður, eða ekki síðar en 25. júlí. Guðríður lagði
til að Kjartan tæki að sér að móta tillögurnar í anda vilja síðasta aðalfundar, um að aðalfundur FF
kysi fulltrúa í nefndir og ráð á vegum KÍ, sem stjórn svo skipaði. Samþykkt samhljóða.
Það var rætt hvort þyrfti að vera með önnur mál á fundinum.
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5.
Verkefnisstjórn vegna vinnumats
Guðríður kynnti að starf verkefnisstjórnar vegna nýs vinnumats ætti að hefjast á næstu dögum. Í
henni ættu að sitja sex fulltrúar, 3 frá KÍ, 2 frá menntamálaráðuneytinu og 1 frá fjármálaráðuneytinu. Það varð því miður einhver misskilningur í menntamálaráðuneytinu sem sendi bréf þar sem
óskað var eftir tilnefningum í þessa stjórn, en KÍ ítrekaði að þessi verkefnisstjórn væri engan veginn
undir ráðuneytinu heldur sjálfstæð eining sem tengdist kjarasamningnum.
Guðríður telur mikilvægt að af tveimur fulltrúum FF sé annar í u.þ.b. fullu starfi, og væri
starfsmaður KÍ, en ekki ráðuneytisins, og eins gilti um hina fulltrúa KÍ, að þeir fengju laun sín frá
KÍ en ekki ríkinu. Því þyrfti ráðuneytið að greiða KÍ sem þessum kostnaði og ýmsum öðrum
tilfallandi vegna vinnunnar svaraði.
Fulltrúi FS verður Stefán Andrésson og Guðríður lagði til að Elna Katrín starfsmaður FF og Reynir
Þór Eggertsson ritari í stjórn FF yrðu fulltrúar FF í verkefnisstjórninni. Samþykkt samhljóða.
6.
Tilnefning í útgáfuráð KÍ
Guðríður kynnti að FF þyrfti að tilnefna fulltrúa í útgáfuráð KÍ. Umræður spunnust um hugsanlega
fulltrúa. Guðríður lagði til að ákvörðun yrði frestað til næsta stjórnarfundar. Samþykkt.
7.
Fjármál - kostnaður vegna vinnudeilu
Guðríður kynnti tölur (ekki endanlegar) um kostnað félagsins vegna vinnudeilu og verkfalls. Ljóst
er að halli verður yfir 9 milljónum og stjórn Vinnudeilusjóðs hefur tekið þá ákvörðun að borga ekki
styrk til félagsins. Þetta telur Guðríður vera í trássi við skyldur Vinnudeilusjóðs og vinnubrögð fram
til þessa og telur sig hafa fundið ákvæði í ákvörðuninni frá 2009 þegar ákveðið var að greiða ekki í
Vinnudeilusjóð um stundarsakir vegna bágs fjárhagsástands í landinu, þar er tekið fram ákvörðunin
sé tekin vegna þess að staða sjóðsins sé sterk, og því sé erfitt að nota veika stöðu í dag sem afsökun.
Guðríði falið að ræða við formann og stjórn KÍ og fá í lið með sér í þessu máli svo að Vinnudeilusjóður endurskoði þessa ákvörðun
8.
Lagabreytingar fyrir framhaldsaðalfund
Þetta var mest rætt undir lið 4, en þó sköpuðust umræður um skipun í siðaráð, jafnréttisnefnd og
vinnumálanefnd KÍ, hvort eðlilegt væri að láta kjósa fulltrúa á aðalfundi FF sem svo kæmust
kannski ekkert í nefndina. Þeirri hugmynd var varpað fram hvort betra væri að tilnefna fulltrúa í
stjórn og varastjórn FF í þessar nefndir, en engin ákvörðun tekin.
9.
Fulltrúar FF í stjórnir og ráð á vegum KÍ
Guðríður lagði til að þeir aðilar sem kosnir voru á síðasta aðalfundi FF yrðu tilnefndir. Samþykkt
samhljóða.
10.

Önnur mál
a.
Partí - Kjartan
Kjartan stakk upp á því að halda partý fyrir fyrri og nýja stjórn. Anna María og Guðríður
upplýstu þá að fyrirhugað væri að halda boð fyrir alla þá sem unnu fyrir FF og FS í
verkfallinu föstudaginn 16. maí nk. Því framtaki fagnað.
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b.
Verkfallssjóður - Elías
Elías sagðist hafa heyrt marga kvarta yfir því að greiðsla á dag úr verkfallssjóði væri lág, en
tók fram að það hefðu þó aðallega verið þeir sem ekki hefðu viljað fara í verkfall sem
kvörtuðu yfir þessu.
c.
Rautt epli - Elna Katrín
Elna taldi nauðsynlegt að gefa út Rauð epli á næstu vikum um upphaf kjarasamninga, almennt
af aðalfundi FF og KÍ-þinginu.
d.
Vikupósturinn - Anna María
Anna María kallaði eftir aðstoð stjórnarmanna við að finna pistlahöfunda fyrir Vikupóst FF.
Kjartan og Elías eiga t.d. eftir að skrifa.
e.
Skólamálanefnd - Anna María
Anna María er að reyna að skipa nýja skólamálanefnd. Það verður kannski ekki hægt fyrr en í
haust, en gott væri þó að hafa hana með á vinnufundi stjórnar í ágúst. Það vantar fulltrúa frá
faggreinakennurum.
f.
Vísindasjóðurinn - Elías
Elías vill taka upp umræðu um vísindasjóðinn þegar hann er á staðnum. Guðríður upplýsti að
ný stjórn væri búin að skipta með sér verkum og ætlaði að klára málaferlin.
g.
Laun í kringum verkfall - Elías
Elías benti á að það þyrfti að skoða hvort rétt hefði verið staðið að launagreiðslum fyrir
dagana milli kennslu og verkfalls, helgarnar 15.-16. mars og 5.-6. apríl, hvort fólk ætti rétt á
greiðslum úr verkfallssjóði þessa daga. Fundarmenn tóku undir þetta og formanni og
starfsfólki FF falið að skoða þetta.

Fundi slitið kl. 18:13
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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