22. stjórnarfundur FF 16. mars 2016

22. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 16. mars 2016
Í Vestra í KÍ-húsi
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Helga Helena Sturlaugsdóttir, Guðný Lára Petersen og Guðjón Hauksson varamaður.
Fundur settur kl. 15:04.

1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
AUKA AÐALFUNDUR - GUÐRÍÐUR
Aukaaðalfundur hefur verið boðaður kl. 9:00, föstudaginn 8. apríl nk. Guðríður kynnir dagskrá
fundarins.
Formaður hefur leitað lögfræðiálits hjá KPMG um heimildir stjórnar til að boða til auka
aðalfundar. Það lögfræðiálit styður fyrra álit Gísla Hall og bæði álitin verða send með
fundargögnum.
Þá hefur Guðríður leitað til ráðgjafa í fundarstjórn hjá KPMG og leggur þá tillögu fyrir stjórn að
leita til þeirra með fundarstjórn. Stjórn samþykkir það.
Hefðbundin fulltrúafundarstörf verða á dagskrá fyrri hluta morguns, þótt fyrirhugað sé að halda
reglubundinn fulltrúafund í upphafi haustannar, jafnvel strax í lok ágúst.
Kl. 08:30 Skráning fundargesta.
Kl. 09:00 Setning - GA, kosning fundarstjóra, aðstoðarfundarstjóra og ritara.
Kl. 09:30 Frá stjórn FF (skýrsla, ársreikningar) og umræður.
Kl. 10:15 Skýrsla Vísindasjóðs FF og FS um starfsemi og ársreikningar, auk umræðna.
Kl. 11:00 15 mínútna hlé.
Kl. 11:15 Greinargerð stjórnar FF og tillaga um að flytja sjóðinn í KÍ-húsið - framsaga.
Í kjölfarið: Greinargerð stjórnar Vísindasjóðs um málarekstur frá 2011 og forsendur
kæru til lögreglu - framsaga.
Kl. 12:30 Matur.
Kl. 13:00 Hópavinna.
Kl. 16.00 Niðurstöður.
3.
ÁRSREIKNINGAR 2015 - GUÐRÍÐUR
Guðríður kynnti drög að ársreikningum félagsins sem bárust henni fyrr í dag. Afgreiðslu frestað
til næsta fundar.
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4.
ERINDI FRÁ SAMNINGANEFND TÆKNISKÓLANS - GUÐRÍÐUR
Guðný Lára vék af fundi.
Anna María kom til fundar.
Guðríður kynnti gögn um kostnað vegna samninga eftir að samkomulag um vinnumat var fellt í
atkvæðagreiðslu í febrúar. Þar kemur fram að þóknun sú sem samninganefnd Tækniskólans hafi
þegar fengið sé mun hærri en þóknun samninganefndar FF, leggur Guðríður til að Kennarafélag
Tækniskólans fái 100.000 kr. til að standa straum af ýmsum kostnaði sem hlaust af samningaviðræðunum þar. Stjórn samþykkir tillöguna. Helga Helena situr hjá.
Guðný Lára kom aftur á fund.
5.
ÖNNUR MÁL
Ekki náðist að ræða fleiri mál vegna tímaskorts.

Fundi slitið kl. 17:00
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson
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