220. fundur stjórnar Félags grunnskólakennara 9. apríl 2018

220. fundur stjórnar FG
Haldinn í húskynnum ÍSÍ, 9. apríl 2018 kl. 10:00 - 12:00
Mætt: Guðbjörg Ragnarsdóttir (GR), Mjöll Matthíasdóttir (MM), Sigurður Halldór Jesson (SHJ),
Geirlaug Ottósdóttir (GO), Ólafur Loftsson (ÓL), Hulda María Magnúsdóttir (HMM).
Forföll: Rósa Ingvarsdóttir (RI), Kristjana Rafnsdóttir (KH).
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Gjafir
3.
Móttaka þriðjudag 10. apríl
4.
Breyting á lögum KÍ
5.
Bréf frá lögmanni
6.
Önnur mál

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð síðasta stjórnarfundar samþykkt án athugasemda.

2.

GJAFIR

Samþykkt að fela ÓL og GR að finna gjöf handa formanni og varaformanni KÍ þar sem þau eru
bæði að hætta.
Til máls tóku: ÓL.

3.

MÓTTAKA ÞRIÐJUDAG 10. APRÍL

Um er að ræða boð sem verður á milli 18 til 20 í sal Fram. Ekki verður um neina formlega
dagskrá að ræða heldur er hugsað sem vettvangur fulltrúa okkar hittast og bera saman bækur
sínar.
Til máls tóku: GR og ÓL.

4.

BREYTINGAR Á LÖGUM KÍ

Farið yfir breytingartillögur á lögum KÍ.
Til máls tóku: ÓL, MM, SHJ, GO, GR .

5.

BRÉF FRÁ LÖGMANNI

Stjórn hefur borist bréf vegna mála sem komandi formaður KÍ hefur staðið í að undanförnu vegna
ásakanna um blygðunarsemisbrot.
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Í bréfinu eru tvær yfirlýsingar þar sem fram kemur að æskufélgar Ragnars Þórs Marinósonar
staðfesta að um hafi verið að ræða heimboð til tilvonandi formaður KÍ þegar hann kenndi þessum
nemendum á Tálknafirði.
„Ég er einn af æskufélögum Ragnars Marínóssonar sem í hlut á varðandi meint brot, og
kannast við heimboð Ragnars Þórs Péturssonar kennara í fleiri en eitt skipti og staðfesti
með bréfi þessu að hann hefur borið rangt um ýmsar staðreyndir frá framangreindum tíma
... Hefur Ragnar Þór Pétursson veri óvæginn í umfjöllun sinni um Ragnar Þór Marinósson
og staðhæft ýmislegt um hann sem ekki fæst staðist og fer gegn því sem okkur félaga hans
frá barnaskóla hefur birst, bæði í nútíð og frá fyrri tíð“.
Til máls tóku: ÓL, GR, MM, GO, SHJ.

6.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál.
Fundi slitið kl. 12:00
Ritari: Sigurður Halldór
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