228. fundur stjórnar KÍ 23. mars 2018

228. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra í Kennarahúsi
Föstudaginn 23. mars 2018 kl. 08:30 - 10:00
Mættir: Þórður Hjaltested (ÞÁH), Aðalheiður Steingrímsdóttir (AS), Haraldur Freyr Gíslason
(HFG), Snjólaug Bjarnadóttir (SB), Ólafur Loftsson (ÓL), Þorsteinn Sæberg (ÞS), Guðríður
Arnardóttir (GA) og Sigurður Sigurjónsson (SS).
Forföll boðaði Sigrún Grendal.
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS) og Arndís
Þorgeirsdóttir sem ritaði fundargerð. Þá var Pétur Bjarnason (PB), formaður FKE, gestur á
fundinum undir lið 2.a.
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐ FUNDAR 9. MARS 2018

Fundargerð fundar, 9. mars 2018, var send á stjórnarmenn fyrir fund. Engar athugasemdir gerðar
og fundargerðin samþykkt.

2.

FJÁRMÁL
a.
Fjárhagsáætlun
Pétur Bjarnason (PB), formaður FKE, sat fundinn undir þessum lið. Tilefnið var að FKE
hefur óskað formlega eftir því að framlag KÍ til FKE verði hækkað úr 4 milljónum króna í 5
milljónir króna á næsta fjárhagsári (2019) og í 6 milljónir árið 2020. Erindi FKE þessa efnis
var tekið fyrir á stjórnarfundi KÍ 16. febrúar 2018.
PB sagði starfsemi FKE hafa verið með svipuðu sniði frá árinu 2008; félagið hafi efnt til
sumarferða, haldið árshátíð, fræðslufundi, starfrækt bókaklúbb og kór og tekið þátt í
norrænu samstarfi. Þá heldur FKE úti vef og gefur út fréttabréf sem eru prentuð og send til
félaga. PB sagði stjórn FKE hafa reynt að halda starfseminni innan fjárhagsrammans en
staðan væri sú að töluvert væri gengið á varasjóð félagsins. Sagði PB verðhækkanir á öllum
sviðum hin síðustu ár ástæðu þessa. Umræður um málið en ákvörðun um erindi FKE
frestað.
Til máls tóku ÞÁH, PB, GA, AS, HFG.
b.
Endurskoðaðir reikningar
HKÞ greindi frá því að allir ársreikningar KÍ, aðildarfélaga og sjóða væru tilbúnir hjá
endurskoðendum fyrir utan ársreikning Vísindasjóðs FF/FS. Þá vék HKÞ að vaxtatekjum
KÍ og því fyrirkomulagi sem hefur tíðkast síðustu 15 árin - en það hefur falið í sér að
framlag KÍ hefur ekki verið greitt til aðildarfélaganna heldur hefur það verið fært á
viðskiptareikninga félaganna og útgjöld þeirra komið á móti. Endurskoðandi KÍ mælir með
því að þessu verklagi verði breytt með þeim hætti að staðan milli KÍ og aðildarfélaga sé
gerð upp með reglubundnum hætti. HKÞ lagði fram tillögu um að tillaga endurskoðanda
verði samþykkt og hið nýja verklag tekið upp. Samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, HÞK, GA.
c.
Undirritun reikninga
Ársreikningar voru ekki tilbúnir til undirritunar en verða sendir stjórn um leið og svo
verður. Þeir verða jafnframt settir á vefinn um leið og þeir berast. Samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ.
d.
Biðlaun
ÞÁH, AS og ÓL viku af fundi undir þessum lið. ÞS tók við fundarstjórn.
ÞS hóf máls og ræddi almennt um starfslokasamninga sem eru fyrirsjáanlegir vegna þess að
kjörnir fulltrúar eru á förum og nýir að taka við. ÞS lagði fram drög að starfslokasamningi.
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ARS fór yfir efnisatriði samningsins og voru miklar umræður um málið. Ákveðið var að
lögfræðingur, formaður Skólastjórafélags Íslands og skrifstofustjóri myndu skoða eldri
samninga og biðlaunagreiðslur.
Til máls tóku ÞS, ARS, HKÞ, GA, HFG, SS, SB.

3.

ÞINGIÐ

ÞÁH, AS og Ól tóku sæti á fundinum á ný. Samþykkt sjúkrasjóðs fyrir 7. þing KÍ var send á
stjórnarmenn fyrir fund. Samþykktin hefur verið endurskoðuð frá síðasta stjórnarfundi. Nokkrar
umræður um samþykktina og lagðar til fáeinar orðalagsbreytingar sem voru samþykktar.
Samþykkt sjúkrasjóðs telst samþykkt og verður lögð fyrir þing. Samþykkt OKÍ var jafnframt send
stjórnarmönnum fyrir fund. Samþykkt athugasemdalaust.
ÞÁH greindi frá því að Siðaráð eigi enn eftir að skila samþykkt fyrir þing. Samþykkt að skjalið
verði sent stjórn um leið og það berst.
Til máls tóku ÞÁH, ÞS, ÓL, SS, HFG, GA, AS.
GA og SB yfirgáfu fundinn klukkan 9:40.

4.

LÖGFRÆÐIMÁL

Skráð í trúnaðarbók.

5.

KJARAMÁL - KOSNING FG

Lagt fram bréf kjörstjórnar KÍ um niðurstöður í atkvæðagreiðslu um kjarasamning Félags
grunnskólakennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem skrifað var undir 13. mars 2018.
Niðurstöðurnar hljóða svo:

Já sögðu 1.128 eða 29,74%

Nei sögðu 2.599 eða 68,52%

Auðir 66 eða 1,74%

Á kjörskrá voru 4.697

Atkvæði greiddu 3.793 eða 80,75%
Til máls tók ÞÁH.

6.

AUKASTJÓRNARFUNDUR 6. APRÍL

ÞÁH lagði fram tillögu um að stjórn KÍ kæmi saman til aukafundar föstudaginn 6. apríl.
Samþykkt. Þá ítrekaði ÞÁH mikilvægi þess að aðildarfélögin afgreiddu tilnefningar sinna fulltrúa
í nefndir 7. þings KÍ.
Til máls tóku ÞÁH, ARS, Ól, HKÞ.
Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 10:02.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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