
Stjórnarfundur í Bárunni, stéttarfélagi miðvikudaginn 8 september 2010 kl 18:00 

Haldinn að Austurvegi 56, Selfossi 

 

Mættir voru: 

Halldóra Sveinsdóttir, formaður 

Steingrímur Jónsson, meðstjórnandi 

Örn Bragi Tryggvason, varaformaður 

Loftur Guðmundsson, meðstjórnandi 

Jóhannes Kjartansson, meðstjórnandi 

Ingibjörg Guðmundsdóttir, meðstjórnandi 

Ragnhildur Egilsdóttir, meðstjórnandi 

Ingvar Garðarsson, varamaður 

Óðinn K. Andersen varamaður 

Hjalti Tómasson, varamaður og fundarritari 

 

Í upphafi fundar baðst Óðinn K. Andersen undan fundarritun en hann hefur haldið fundargerðir á 

stjórnarfundum fram til þessa. 

Hjalti Tómasson samþykkti að rita fundargerð þessa fundar. 

 

1. 

Formaður leggur til að félagsfundur verði haldinn 27. september n.k Tillagan samþykkt með 

öllum greiddum atkvæðum 

 

2. 

Formaður leggur til að félagið veiti SGS umboð til að gera viðræðuáætlun vegna     

eftirfarandi kjarasamninga: 

Við Launanefnd sveitarfélaga 

Við Samtök atvinnulífsins 

Vegna vinnu starfsfólks í veitinga og gistihúsum og hliðstæðri starfsemi SA 

Við Bændasamtök Íslands 

 

      Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 

3.  

      Formaður leggur fram tillögu að í samninganefnd félagsins verði eftirfarandi: 

      Stjórn, varastjórn og trúnaðarmenn félagsins. 

      Ekki gerðar athugasemdir og skoðast því tillagan samþykkt. 

4. 

      Formaður gerir tillögu um ársfundarfulltrúa á þing ASÍ 21. og 22. október n.k 

      Greindi frá því að fulltrúum Bárunnar hefði fækkað um einn vegna nýs reiknilíkans  

      sem notað er til útreiknings fulltrúarfjölda. Kaðst hafa gert athugasemd og sett  

      fyrirvara um að reiknað yrði upp á nýtt. 

      Lagt er til að fulltrúar verði: 

      Halldóra Sveinsdóttir, formaður 

      Örn Bragi Tryggvason, varaformaður 

      Ragnhildur Egilsdóttir, meðstjórnandi 

      Til vara 



      Loftur Guðmundsson 

      Jóhannes Kjartansson 

      Steingrímur Jónsson 

 

5. 

      Formaður kynnti væntanlegt kjaraþing sem haldið verður á Hótel Selfoss. 

      22. september n.k 

 

6. 

     Formaður lagði fram til kynningar nýtt skipurit og starfslýsingu að nýrri stöðu  

    skrifstofustjóra ÞSS. 

    Tók fram að hér væri um tilraunaverkefni að ræða sem metið yrði eftir eitt ár. 

    Jóhannes gerði athugasemdir við uppsögn starfsmanns félagsins og taldi að hægt hefði  

    verið að bæta nýjum verkefnum á þann starfsmann. 

    Hann fór fram á að eftirfarandi verði bókað : 

    Ég tel að aðferð við uppsögn hafi verið bæði óþörf og röng og einnig tel ég ekki 

    rétt að auka útgjöld félagsins með ráðningu nýs starfsmanns meðan greidd 

    eru laun á uppsagnarfresti. 

    Fram kom hjá formanni að 6 af 7 stjórnarmönnum hefðu samþykkt að Óðni K. 

    Andersen yrði sagt upp 

    Fjörugar umræður sköpuðust um ýmis mál þessu tengt. 

 

7. 

    Formaður launanefndar kynnti niðurstöðu fundar launanefndar frá 7. september s.l 

    Fundarefni voru laun fyrir stjórnarsetu og laun varaformanns. 

    Launanefnd telur rétt að greiðslur til stjórnarmann skuli vera kr. 12500 fyrir hvern  

    stjórnarfund. Sama greiðsla skal vera fyrir hvern fundardag sem setið er á öðrum  

    fundum svo sem ASÍ  og SGS fundum og á það einnig við um varamenn séu, þeir í  

    forföllum aðalmanna. 

    Einnig var rætt um laun varamanna en ekki var tekin ákvörðun um þau 

    Ekki náðist sátt innan nefndarinnar um laun varaformanns en talið að ef hann ætti að 

    vera á sérstökum launum umfram aðra stjórnarmenn þá þyrfti að skilgreina hans  

    hlutverk nánar. 

    Umræður fóru fram um þessa niðurstöðu innan stjórnar og var ákveðið í framhaldi af 

    að launanefnd taki málið fyrir að nýju. 

    Samþykkt að Kristbjörn Hjalti Tómasson varamaður verði fundarritari stjórnar og fái. 

    greitt kr. 12.500 fyrir hvern fund 

      
    Steingrímur Jónsson vildi bóka eftirarandi: 
    Geri að tillögu minni að laun varaformanns verði óbreytt frá fyrra ári.  
    Tillögunni er vísað til launanefndar til afgreiðslu. 
    Einnig óskast bókað að beiðni formanns: 
    Greitt skal kílómetragjald fyrir notkun eigin bifreiðar eftir gjaldskrá ríkisins. 
    Steingrímur Jónsson vildi einnig að fram kæmi eftirfarandi bókun sem hann saknaði úr 
    síðustu fundargerð:  
    Ég tel rétt miðað við umfang og viðveru formanns fyrir félagið skuli laun hennar  
    vera kr. 525 þúsund á mánuði 



     
 
8. 
    Formaður sagði frá framkvæmdastjórnarfundi SGS sem haldin var nýlega. 
    Upplýsti fundarmenn um hvað helst er í deiglunni þar og hvaða áherslur eru ríkjandi 
    þar innan dyra í komandi kjaraviðræðum. 
     
9. 
    Undir liðnum Önnur mál vék formaður að samskiptum sínum við forráðamenn 
    Sláturfélags Suðurlands varðandi innflutning á erlendu vinnuafli í miðju 
    atvinnuleysinu. Taldi hún svör þeirra loðin og ófullnægjandi. 
    Kvaðst einnig hafa haft samband við SGS og þar væri vilji til að aðstoða okkur við að  
    kanna þetta frekar. 
    Greindi líka frá því að víða væri mikil óánægja innan verkalýðshreyfingarinnar með  
    skerðingarákvæði sem miðuðu að því einu að halda niðri launum og skerða möguleika 
    fólks til að bjarga sér.  
    Að  lokum var lagt fram námsframboð haustannar 2010 
     
    Almenn umræða í lok fundar 
 
 
Fundi slitið kl. 20:00                                                   Fundarritari: Hjalti 

Tómasson 
 
 
 
     
       
    
 


