Aðalfundur Starfsmannafélags Suðurnesja haldinn 19. maí 2014
að Krossmóa 4 5 hæð Kl 20.00.
Dagskrá
1. Fundarsetning.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
3. Skýrsla stjórnar.
4. Skýrsla gjaldkera.
5. Lagabreytingar.
6. Kosning stjórnar skv. 6. gr. Laga félagsins.
7. Kosning skoðunarmanna reikninga.
8. Kosning nefnda.
9. Ákvörðun félagsgjalda.
10. Kosning fulltrúa á þing B.S.R.B.
11. Önnur mál.
1. Formaður Stefán B. Ólafsson setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Alls eru mættir 50
félagsmenn sem er mjög góð mæting.
2. Stungið var upp á Kjartani F. Adólfssyni sem fundarstjóra og Ágústu Guðmundsdóttur
fundarritara sem var samþykkt.
3. Stefán B. Ólafsson formaður las skýrslu stjórnar. Fór í stórum dráttum yfir það sem á
dagana hefur drifið. Miklar framkvæmdir framundan í orlofshúsum félagsins og alltaf verið
að dytta að einu og öðru í þeim efnum.
Viðræðuáætlun er í gangi milli SSS og Kragahraðlestarinnar sem eru Starfsmannafélög
Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Suðurnesja.
4. Eiríkur Bjarki las upp reikninga félagins
Skýrsla formanns og reikningar félagsins samþykkt samhljóða.
5. Lagabreytingar . Ekkert mál var þar á dagskrá.
6. Kosning stjórnar. Kjósa þarf tvo aðalmenn til 2ja ára og einn varamann til eins árs.
Kjörseðlar voru afhentir öllum fundarmönnum og átti hver fundarmaður að merkja við 2 aðila
á kjörseðlunum. 50 seðlar voru afhentir til félagsmannana.
Í kjöri voru:
Ásdís Óskarsdóttir
Guðrún Olga Ólafsdóttir
Halla Þórhallsdóttir
Hermann Ólason
Tómas Elí Guðmundsson

Niðurstöður kosninga:

Halla Þórhallsdóttir hlaut 41 stig
Tómas Elí Guðmundsson 26 stig
Ásdís Óskarsdóttir 16 stig
Hermann Ólason 12 stig
Guðrún Olga Ólafsdóttir 5 stig.
Halla Þórhallsdóttir og Tómas Elí Guðmundsson eru því réttkjörin til tveggja ára
Fundarstjóri leitar afbrigða varðandi kjör í varastjórn.
Tillaga til varastjórnar Margrét Böðvarsdóttir er réttkjörin sem varamaður.
Ásdísi Óskarsdóttur gefur ekki kost á sér og Hermann Ólason verður því varamaður til eins
árs.
7. Kosning skoðunarmanna reikninga.
Tillaga um skoðunarmenn til eins árs. Guðmundur E. Jóelsson og Guðfinna Eyjólfsdóttir
Samþykkt samhljóða og Ásta M. Jónsdóttir til vara. Samþykkt.
8. Kosning nefnda í eitt ár:
Kosning þriggja aðila í Uppstillingarrnefnd
Hafsteinn Ingibersson
Hrefna Gunnarsdóttir
Ástríður Sigþórsdóttir
Samþykkt samhljóða.
Kosning 5 aðila í Orlofsnefnd í eitt ár.
Hermann Ólason,
Ágústa Guðmundsdóttir,
Elísabet Sævarsdóttir,
Eiríkur Bjarki Eysteinsson,
Þorgerður Guðmundsdóttir
Samþykkt samhljóða.
Kosning tveggja aðila í Starfsmenntunarsjóð í eitt ár
Sigurbjörg Gísladóttir,
Ásdís Óskarsdóttir
Samþykkt samhljóða.
9. Ákvörðun félagsgjalda. Samþykkt var að hafa félagsgjöldin áfram 1% af öllum launum.
10. Kosning stjórnar til B.S.R.B. Vísað til stjórnar. Ekkert þing verður á þessu ári.

11. Önnur mál.
Aðallega var rætt um launamál
Nýr verkefnastjóri vegna Launanefndar er Auður. Verið er að reyna blandaða leið í
launatöflunni. Kristinn hagfræðingur hjá BSRB er að reikna út laun v/blandaða leið Hafsteinn
segir að Breska kerfið sé handónýtt. Breska kerfið er búið að vera frá árinu 2001 Ef starf
breytist er óskað eftir endurmati sem tekur 3 mánuði. Launatafla og stig verður lagað strax.
Er það von okkar að eitthvað komi út úr þessu og mikið rætt um það á fundinum að gefa
þessu sjens. Þann 1. maí tók starfsmannakerfið gildi Færri spurningar og skilvirkara . Ef
þetta lagast ekki hjá okkur þá förum við að horfa eitthvað annað.
Einnig rætt um félagsgjöld sem Reykjanesbær ætlar að greiða vegna skuldar 12 aðila í
félaginu sem hefur orðið útundan í kerfinu.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl: 22:00
Fundarritari Ágústa Guðmundsdóttir.

