Stjórnarfundur KÍ - 242. fundur 17. maí 2019

242. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Föstudaginn 17. maí 2019 kl. 09:00
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Haraldur Freyr
Gíslason (HFG),) Sigrún Grendal (SG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Þorgerður Laufey
Diðriksdóttir (ÞD), Ægir Karl Ægisson (ÆÆ).
Þorsteinn Sæberg (ÞS) kom til fundar klukkan 9:10. Guðríður Arnardóttir var fjarverandi.
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S. Jakobsson (OSJ), Hannes K.
Þorsteinsson (HKÞ) og Arndís Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði fundargerð.
Gestur fundarins var Sigríður Halldórsdóttir arkitekt.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Borgartún 30
3.
Leyfisbréf
4.
Önnur mál

Stjórnarfundur KÍ - 242. fundur 17. maí 2019

Formaður setti fundinn klukkan 9:00 og bauð fundarmenn velkomna til fundarins.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 241. stjórnarfundar var send stjórnarfólki fyrir fundinn. Engar athugasemdir og var
fundargerð samþykkt.
Til máls tók RÞP.

2.

BORGARTÚN 30

RÞP bauð Sigríði Halldórsdóttur (SH) velkomna til fundarins og gaf henni orðið. SH sagði frá
þarfagreiningu og grunnvinnu sem hún hefur innt af hendi vegna Borgartúns 30. Tekin hafa verið
viðtöl alla starfsmenn sem þess hafa óskað; skráðar niður þarfir, óskir og athugasemdir vegna
hins nýja húsnæðis. SH sýndi grunnteikningu af hvernig koma má starfseminni fyrir í Borgartúni.
Mikil umræða var um málið á fundinum; svo sem um hvernig bæta megi þjónustu við félagsmenn
og nútímavæða starfsemina, til dæmis með því að stefna að pappírslausum vinnustað og svo
framvegis. Spurt var um tímaramma og það viðhorf kom fram að vinna verði rösklega að
framgangi málsins.
Fram kom jafnframt að framtíð Kennarahúss er óráðin en unnið er að málinu með stjórnvöldum.
Afgreiðslu málsins frestað til næsta stjórnarfundar.
Til máls tóku SH, SG, AMG, HFG, HKÞ, ÞLD, SS, RÞP, ARS, ÆÆ.

3.

LEYFISBRÉF

RÞP greindi frá því að hann, ásamt varaformanni KÍ, fóru á fund allsherjar- og menntamálanefndar vegna leyfisbréfafrumvarpsins. KÍ hefur sent Alþingi umsögn um frumvarpið og sagði
RÞP þau hafa farið yfir helstu atriði umsagnarinnar.
Til máls tóku RÞP, AMG, ÞS.

4.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál lágu fyrir fundinum.

Formaður sleit fundi klukkan 10:14.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.

