225. fundur stjórnar KÍ 19. janúar 2018

225. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 19. janúar 2018 kl. 8:30 til 11:00
Mætt: Þórður Á. Hjaltested (ÞÁH), Aðalheiður Steingrímsdóttir (AS), Sigrún Grendal (SG), Ólafur
Loftsson (ÓL), Þorsteinn Sæberg (ÞS), Sigurður Sigurjónsson (SS), Haraldur Freyr Gíslason (HFG),
Guðríður Arnardóttir (GA) og Snjólaug Elín Bragadóttir (SEB).
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ) og Arndís
Þorgeirsdóttir sem ritaði fundargerð.

DAGSKRÁ:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Fundargerðir 224. fundar
Lögfræðimál
Fjármál
a.
Fjárhagsáætlun 2018 - þing
b.
Styrkir til faggreinafélaga
Kjaramál - kjarasamningar, staðan
Skólamál
a.
Ráðstefna um starfsþróun kennara
b.
Málþing um list- og verkgreinar
c.
Aðrir styrkir
Útgáfusvið - skipulag
Undirbúningur þings KÍ 2018
a.
Fastir formannafundir fram að þingi
b.
Dagskrá og yfirskrift 2018
Tilnefning fulltrúa KÍ í stjórn Sprotasjóðs
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna. Gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐIR 224. FUNDAR

Fundargerð var send á stjórn fyrir fund. Ein athugasemd var gerð vegna 1. liðar en þar færist umfjöllun
um veikindarétt undir önnur mál. Fundargerðin samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL

Gísli Guðni Hall hrl. (GGH) sat fundinn undir þessum lið og voru lögfræðileg álitaefni tengd
lífeyrismálum til umræðu. Samþykkt að skoða málið áfram með GGH.
Til máls tók ÞÁH, GGH, GA, HFG, AS, SG, HKÞ, ARS, ÓL.
a.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók.

b.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók.

Til máls tóku ARS, GGH, ÞÁH, ÞS, GA.

3.

FJÁRMÁL
a.
Fjárhagsáætlun 2018 - þing
ÞÁH lagði til að unnið verði samkvæmt fjárhagsáætlun síðasta árs fram að þingi KÍ sem fram í
apríl næstkomandi. Ný fjárhagsáætlun verður lögð fram á þinginu. Samþykkt.
b.

Fagfélög styrkumsóknir
1.
Evrópusamband píanókennara EPTA sækir um styrk að upphæð 350 þúsund krónur
vegna VIL Píanókeppni EPTA sem fram fer í nóvember á þessu ári.
Umræður um umsóknina. ÞÁH leggur til að styrkur verði veittur. Samþykkt.
2.
Félag íslenskra sérkennara sækir um styrk vegna innanlandsstarfs að upphæð 350
þúsund krónur og 150 þúsund krónur vegna norræns samstarfs.
ÞÁH leggur til að félagið fái styrk að upphæð 350 þúsund krónur. Samþykkt.

c.

SÍBS og Neytendasamtökin
1.
SÍBS óskar eftir stuðningskveðju í afmælisblað samtakanna, sem fagna nú 80 ára
afmæli. Samþykkt að styrkja um 25 þúsund krónur og verður merki KÍ birt í blaðinu.
2.
Neytendasamtökin óska eftir styrk í tengslum við afmælisútgáfu Neytendablaðsins
en samtökin fagna 65 ára afmæli um þessar mundir. Samþykkt að styrkja samtökin og birta
logo KÍ í afmælisútgáfunni.
3.
Aðgerðarhópur (KÍ + ASI, BHM, BSRB) er að undirbúa mögulegan fund vegna
#METOO. Okkar fulltrúi, formaður jafnréttisnefndar KÍ, óskar eftir heimild til að
ráðstafa ca. 150 þús. kr. í verkefnið og yrði það sama framlag og frá öllum öðrum
aðilum tengdum aðgerðarhópnum.
2

225. fundur stjórnar KÍ 19. janúar 2018

ÞÁH leggur til að stjórn gefi heimild fyrir allt að kr. 150.000,- í verkefnið. Samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, GA, SG.

4.

KJARAMÁL - KJARASAMNINGAR, STAÐAN

Kjaramálin rædd og fóru formenn FF og FG yfir stöðuna í samningaviðræðum.
Til máls tóku ÞÁH, GA, ÓL.

5.

SKÓLAMÁL
a.
Ráðstefna um starfsþróun kennara
AS sagði frá ráðstefnunni Starfsþróun kennara - forysta og ánægja í skólastarfi, sem fer í
húsakynnum Menntavísindasviðs HÍ 22. febrúar 2018. Að ráðstefnunni standa Menntavísindasvið HÍ, mennta- og menningarmálaráðuneytið og KÍ. Kostnaður við ráðstefnuna verður 500
þúsund krónur. Lagt til að framlag KÍ verði 125 þúsund. Samþykkt.
b.
Málþing um list- og verkgreinar
AS sagði frá því að Skólamálaráð KÍ hefur í undirbúningi að halda tvö málþing um annars vegar
verkgreinar og hins vegar listgreinar. Málþingin verða haldin í sal Endurmenntunar HÍ við
Dunhaga. Leitað verður til kennara í list- og verkgreinum til að koma að undirbúningi og einnig
verða fulltrúar frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og Sambandi íslenskra sveitarfélaga
beðnir að koma með innlegg. Málþingin verða haldin 15. febrúar og 1. mars og hefjast kl. 14.00.
Fókusinn verður á hvað þarf að gera til að efla og auka vægi list- og verkgreina í skólakerfinu.
Til máls tóku ÞÁH, AS.

6.

ÚTGÁFUSVIÐ -- SKIPULAG

Frestað til formannafundar.
Til máls tók ÞÁH.

7.

UNDIRBÚNINGUR ÞINGS 2018
a.
Fastir formannafundir fram að þingi
Lagt til að formannafundir verði haldnir alla fimmtudag fram að þingi. Þá er lagt að boðað verði
til aukafundar hjá stjórn KÍ; annars vegar 9. mars þar sem þingið og þingskjöl verða til umræðu,
og hins vegar 23. mars þar sem þingið og hefðbundin afgreiðslumál verða á dagskrá. Samþykkt.
b.
Dagskrá og yfirskrift 2018
ÞÁH leggur fram drög að dagskrá 7. þings Kennarasambands Íslands sem fram fer dagana 10. til
13. apríl 2018. Umræða um dagskrána og yfirskrift þingsins. Afgreiðslu frestað til formannafundar.
Til máls tóku ÞÁH, SG, HKÞ, GA, HFG.
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8.

TILNEFNING FULLTRÚA KÍ Í STJÓRN SPROTASJÓÐS

ÞÁH sagði frá bréfi frá mennta- og menningarmálaráðuneyti þar sem óskað eftir að Kennarasamband
Íslands skipi fulltrúa í stjórn Sprotasjóðs til næstu fjögurra ára. Skipunartímabil núverandi stjórnar er
útrunnið en fulltrúi KÍ 2013-2017 var Aðalheiður Steingrímsdóttir. Samþykkt að Anna María
Gunnarsdóttir, nýkjörin varaformaður KÍ, verði fulltrúi KÍ í stjórn Sprotasjóðs til næstu fjögurra ára.
Til máls tók ÞÁH, AS.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
HKÞ sagði formenn þurfa að skila gögnum fyrir endurskoðun í síðasta lagi föstudaginn 26.
janúar.
b.
ÞÁH sagði að stjórnarmenn KÍ hefðu veitt samþykki fyrir því í tölvupósti að send yrði
áskorun til vinnudeilusjóðs KÍ um að leikskólakennarar í Færeyjum, sem þá höfðu verið í fimm
vikur í verkfalli, fengu styrk að fjárhæð 10 milljónir króna.
c.
ÞÁH greindi frá fundi, sem hann sótti ásamt HKÞ, með hússtjórn BHM. Rætt var um
mögulegt samstarf um byggingu húss, eða kaup á húsi, undir starfsemi félaganna. Málið verður
skoðað áfram.
Til máls tóku HKÞ, ÞÁH.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 10:55.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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