223. fundur stjórnar KÍ 5. desember 2017

223. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Þriðjudaginn 5. desember 2017 kl. 11:00 til 12:30
Mætt: Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Sigrún Grendal, Ólafur Loftsson, Þorsteinn
Sæberg, Guðríður Arnardóttir, Guðbjörg Ragnarsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Hanna Björg
Vilhjálmsdóttir og Snjólaug Elín Bjarnadóttir.
Fundinn sátu einnig: Anna Rós Sigmundsdóttir, Arndís Þorgeirsdóttir, Hannes K. Þorsteinsson og
Aðalbjörn Sigurðsson sem ritaði fundargerð.
Forföll boðaði: Haraldur Freyr Gíslason.
Aðeins eitt mál var á dagskrá fundarins, þ.e. ásakanir á hendur nýkjörnum formanni KÍ um
blygðunarsemisbrot gegn barni.

GA og ÓL kváðu sér hljóðs í upphafi fundar og lýstu því yfir að þau væru vanhæf til að fjalla um málið
eftir að hafa orðið undir í kjöri um formann KÍ í nóvember. Því myndu varamenn þeirra afgreiða málið
fyrir hönd FF og FG.
Miklar umræður urðu um málið sem enduðu með því að samþykkt var að stjórn myndi senda frá sér
eftirfarandi yfirlýsingu.
Um liðna helgi komu fram alvarlegar ásakanir á hendur nýkjörnum formanni KÍ.
Stjórn KÍ getur ekki tekið og mun ekki taka afstöðu í því máli. Stjórninni ber ávallt að
gæta hlutleysis í slíkum málum enda annarra lögboðinna aðila að fara með þau.
Félagsmenn KÍ velja sér forystu með lýðræðislegum hætti, valdið er í höndum
félagsmanna KÍ.
Mikilvægt er að þeir einstaklingar, sem veljast til forystu, njóti trausts og
trúverðugleika, jafnt innan KÍ sem og í samfélaginu öllu.
Nýverið sendi Kennarasambandið frá sér yfirlýsingu, ásamt ASÍ, BSRB og BHM, þar
sem kallað er eftir að atvinnurekendur og stjórnvöld axli ábyrgð og efli aðgerðir til
að útrýma kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í yfirlýsingunni segir
jafnframt að samtök launafólks standi þétt að baki þolendum og tryggja verði að á þá
sé hlustað.“
Útgáfusviði var falið að birta yfirlýsinguna á heimasíðu KÍ.
Til máls tóku GA, ÓL, ÞÁH, ASI, AÞ, HBV, ÞS, HKÞ, AS, SEB, ARS, SG og GR.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:30.
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