Vísindasjóður FF og FS - 10. fundur 21. júní 2017

Vísindasjóður FF&FS
Fundur 21. júní 2017 kl. 16:00
Fundur nr. 10.
Mætt: Ólafur Þórisson, Jón Ragnar Ragnarsson, Kolbrún Kolbeinsdóttir, Dröfn Viðarsdóttir
varamaður FS, Lilja S. Ólafsdóttir fráfarandi fulltrúi FS og Steinunn Inga Óttarsdóttir.

Fundur settur.

1.

Formaður (ÓÞ) setti fund og bauð alla velkomna og þá sérstaklega nýjan fulltrúa FS í
stjórninni, Kolbrúnu Kolbeinsdóttur.

2.

Sáttatillaga KÍ og Vísindasjóðs. Guðríður Arnardóttir og Hannes Þorsteinsson komu á
fundinn í 30 mín. og fóru yfir sáttatillöguna. GA fór almennt yfir málið (rakti söguna). HÞ fór
yfir og útskýrði helstu tölur í samkomulaginu. Stjórn Vísindasjóðs fór vel yfir samkomulagið
og JRR útskýrði vel samanburð á fyrra sáttatilboði.
Stjórn Vísindasjóðs bókar eftirfarandi vegna samkomulags um uppgjör á fjárkröfum milli KÍ
og Vísindasjóðs FF og FS:
Ný stjórn Vísindasjóðs hefur átt í samningaviðræðum við KÍ um uppgjör á fjárkröfum í
nokkurn tíma. Nú hefur verið gert samkomulag við KÍ um uppgjör allra fjárkrafna á milli
aðilanna. Sú krafa sem Vísindasjóður fellst á að borga í þessu samkomulagi er hluti af
rekstrarkostnaði sjóðsins árin 2010 og 2011. Sátt var um það innan stjórnar að ganga að þeirri
kröfu enda ljóst að sjóðurinn var þjónustaður í Kennarahúsi á þessum tíma og Félagssjóður
KÍ tók á sig kostnað sem því fylgdi. Það gæti ekki talist sanngjarnt gagnvart flestum félagsmönnum í KÍ að sú krafa væri felld niður. Hinsvegar var komið til móts við Vísindasjóð með
ýmsu móti, t.d. með því að fella niður aðrar.
Til lækkunar á kröfunni sem Vísindasjóður gengur að kemur svo innborgun vegna ofgreiðslu
frá Fjölmennt í Vísindasjóð, sem og iðgjöld frá Tækniskólanum sem fóru ranglega í
Sjúkrasjóð.
Samkomulagið er málamiðlun þar sem báðir aðilar hafa fallið frá sínum ítrustu kröfum. Við
teljum að félagsmenn okkar geti unað vel við þetta samkomulag sem markar ákveðin tímamót
í samskiptum Vísindasjóðs og KÍ.

3.

Kosning ritara - Kolbrún, fulltrúi FS, tekur við ritarastarfinu af Lilju sem hverfur nú úr
stjórn Vísindasjóðs.
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4.

Þjónustusamningur við KÍ - rætt var um samninginn og var það samdóma álit stjórnar
Vísindasjóðs að ekki sé hægt að skrifa undir þjónustusamning við KÍ fyrr en einhverjar
kostnaðartölur verði settar á blað. ÓÞ sendir þá niðurstöðu fundarins á SÓ.

5.

Umsóknir, úthlutun og athugasemdir frá félagsmönnum v/orðalags á Mínum síðum:

B - deild, úthlutað samkv. reglum.

Vel tekið í breytingar á orðalagi á Mínum síðum.

SIÓ sendir fyrirspurn til rsk um hvort heyrnartól séu frádráttarbær og þar með
styrkhæf úr A deild.

6.

ÖNNUR MÁL

Innsetningarkrafa Vísindasjóðs vegna gagnaskila. Málið verður tekið fyrir nk.
föstudag hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.

Tillaga um kynningu á styrkjafyrirkomulagi hjá Rannís - samþykkt.

Fundi slitið kl. 18:00.
Næsti fundur 23. ágúst 2017 kl 15:00.
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