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Vísindasjóður FF&FS
Fundur 1. nóvember 2017, kl. 15:00 Vestra
Fundur nr. 13.
Mætt: Ólafur Þórisson, Jón Ragnar Ragnarsson, Kolbrún Kolbeinsdóttir og Steinunn Inga
Óttarsdóttir.
Gestir vegna fyrsta liðar: Svanhildur Ólafsdóttir og Hannes Þorsteinsson frá KÍ.

FUNDARGERÐ
1.

ÞJÓNUSTUSAMNINGUR VIÐ KÍ

Svanhildur Ólafsdóttir og Hannes Þorsteinsson komu til að fara yfir málin og ítarlega yfir
samninginn. Hann verður svo sendur til stjórnar aftur fyrir næsta fund.

2.

UM HEIMTUR Á BÓKHALDI 2016 FRÁ FYRRI STJÓRN,
MÁLSMEÐFERÐ VAR 25. OKTÓBER SL.

Úrskurður mun berast innan fjögurra vikna frá málsmeðferð. Stjórn mun bíða úrskurðar og funda
næst þegar hann hefur borist.

3.

FRÉTTABRÉF A OG B DEILDAR 2017
a.

4.

5.

Hnitmiðuð lýsing í B deild fyrir umsækjendur sem segja hvað skipuleggjandi og
umsækjandi þurfa að gera. Drög að texta lögð fyrir og samþykkt, verður bætt inn í
Fréttabréf B-deildar.

REGLUR VÍSINDASJÓÐS FF G FS, FRÁ 14. MARS 2011
a.

Upplýsingum um að elstu fyrningar nýtist fyrst og verður bætt inn í Fréttabréf Bdeildar.

b.

Upplýsingum um að tímamörk ECTS eininga verði 2 ár verður bætt inn í Fréttabréf
B-deildar.

c.

Tillaga formanns að samræmingu greina 8-13 í reglum Vísindasjóðs við lög FF og
FS. - Liðnum frestað.

SVÖR VIÐ FYRIRSPURNUM TIL RSK UM NETTENGINGU OG DRÓNA
EFTIR ÞRIGGJA STJÓRNA FUNDINN

Nettenging innan vinnu: launagreiðandi greiðir. Ef nettengingin er vegna endurmenntunar verður
umsækjandi að sanna að hve stór hluti fer í endurmenntun. Dróni er eign sem afskrifast og er því
ekki frádráttarbær vegna endurmenntunar.
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6.

Skoðað hvort hægt er að losa um greiðsludagsetningu vegna skólaheimsóknar (í DK
kerfinu) í kjölfar þriggja stjórna fundarins. Eins og kerfið er núna er ekki hægt að breyta þessu í
bili.

7.

BÍLALEIGUKOSTNAÐUR

Stjórn gat ekki tengt bílaleigukostnað inn í ferðakostnað vegna endurmenntunar.

8.

VAFAATRIÐI

Farið yfir vafaatriði um styrkhæfni nokkurra mála í A-deild. Vísað til RSK.

9.

Skólaheimsókn til lítils lands nær ekki að vera heimsókn í tvo skóla þar sem
framhaldsskólar eru sameinaðir í einn. Stjórn mun biðja um frekari svör, og hvort í raun séu þá
skólar með mismunandi deildir og jafnvel á ólíkum stöðum. Þá má spyrja hvort hægt sé að
heimsækja annað skólastig, eins og háskólastig, til að koma til móts við reglur um að heimsóttir
séu tveir skólar að lágmarki.

10. ECTS einingar í námi sem er starfsréttindanám í allt öðrum geira en kennslu er ekki
styrkhæft úr sjóðnum.

11. Farið yfir reikning frá Advania vegna reiknivélar á Mínum síðum. Ljóst að kostnaður er
nokkur við endurskoðun síðnanna.

12. ÖNNUR MÁL
Engin önnur mál.
Fundi slitið kl. 17:15.
Fundargerð ritaði Kolbrún Kolbeinsdóttir
Næsti fundur 15. eða 22. nóvember 2017, kl. 15.00 eftir því hvenær niðurstaða dómsmáls liggur
fyrir, sbr. lið 2 í fundargerð.
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