19. FUNDUR VINNUUMHVERFISNEFNDAR KÍ

19. fundur Vinnuumhverfisnefndar KÍ - kjörtímabilið 2014-2018
Haldinn í Kennarahúsinu
Mánudaginn 22. janúar 2018 kl. 14:30
Mætt: Ásdís Ingólfsdóttir (ÁI), Anna Þorsteinsdóttir (AÞ), Petrea Óskarsdóttir (PÓ) og Guðný Anna
Þóreyjardóttir (GAÞ) ritaði fundargerð. Sigurður Halldór Jesson (SHJ) tilkynnti forföll.
DAGSKRÁ:
1.
Samþykkja gátlista til Kompáss
2.
Tillaga nefndanna þriggja og siðaráðs
3.
Skýrsla stjórnar 2017-2018
4.
Verkefni fyrir þing
a.
Tillögur um starf nefndarinnar næsta kjörtímabil
b.
Framhaldsverkefni
5.
Önnur mál

1.

Sigrún H. Sigurðardóttir Fossdal sérfræðingur hjá Kompás hafði samband við formann og fór þess á
leit að birta gátlistana á www.kompas.is. Kompás er samstarfsvettvangur um miðlun hagnýtrar þekkingar
á vefnum. Fjölmargir aðilar hafa komið að uppbyggingu KOMPÁS og lýst yfir stuðningi við verkefnið
þ.á. m. KÍ. Samþykkt var einróma að senda gátlistana til Kompáss.

2.

Lesið var yfir tillögu frá fræðslunefnd, jafnréttisnefnd, vinnuumhverfisnefnd og siðaráði dagsett 15.
janúar. 2018. Tillagan var samþykkt efnislega af fundarmönnum en óskað er eftir smávægilegum
lagfæringum á orðalagi. ÁI kemur þessum ábendingum áfram til réttra aðila.

3.

Farið var yfir skýrslur fyrri ára og punktar teknir niður. Ákveðið að ÁI vinni úr punktunum og leitar
álits og aðstoðar til nefndarmanna við skýrslugerðina.

4.

Lesið var yfir 31. grein laga KÍ og þótti nefndarmönnum ekki ástæða til að óska eftir breytingum á
þeim á þingi komandi.
a.
Ákveðið að ÁI komi á framfæri að árétta verði mikilvægi þess fyrir hlutverk og starf
nefndarinnar að hafa starfsmann eins og hefur verið þetta kjörtímabil þar til haust 2017.
b.
Einnig var ákveðið að vinna áfram hugmyndir SHJ um raddheilsu og streitu sem hann hafði
sett á facebook. PÓ tók að sér að orða tillögurnar og koma með á næsta fund.
c.
Ekki þótti ástæða til að leggja fram breytingar á lögum KÍ en rétt að koma á framfæri
áréttingu varðandi hlutverk vinnuumhverfisnefndar skv. 31. gr. laga KÍ í þeim tillögum og
ályktunum sem lagðar verða fram af nefndinni.
d.

5.

ÁI skrifar uppkast að skýrslu nefndarinnar fyrir árið 2017 - 18 og leggur fyrir nefndina.

Næsti fundur ákveðinn 16.02.2018 kl. 14:30.

Fundi slitið kl. 16:00.
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