Vísindasjóður FF og FS - 12. fundur 27. september 2017

Vísindasjóður FF&FS
Fundur 27. september 2017 kl. 16:00 Austra
Fundur nr. 12.
Gestir: Stjórn FF og FS
Mætt: Fyrir hönd Vísindasjóðs: Ólafur Þórisson, Kolbrún Kolbeinsdóttir, Dröfn Viðarsdóttir,
Gísli Þór Sigurþórsson, Steinunn Inga Óttarsdóttir. Fyrir hönd FS: Ingi Bogi Bogason, Þorbjörn
Rúnarsson, Snjólaug Elín Bjarnadóttir, Ægir Karl Ægisson. Fyrir hönd FF: Guðríður Arnardóttir,
Guðjón H. Hauksson á skype, Guðný Lára Petersen, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Rannveig
Klara Matthíasdóttir, Anna María Gunnarsdóttir.

FUNDARGERÐ
1.

UM STARFSEMI VÍSINDASJÓÐS

Steinunn Inga Óttarsdóttir fór yfir stöðu Vísindasjóðs og verkefni líðandi stundar, bæði A og B
deild.

2.

UM HEIMTUR Á BÓKHALDI 2016 FRÁ FYRRI STJÓRN VÍSINDASJÓÐS

Guðríður Arnardóttir fór yfir aukaaðalfundinn í apríl í fyrra og þá staðreynd að bókhaldsgögn frá
fyrri stjórn hafa ekki enn borist. Ekki er enn hægt að endurskoða reikningana 2016. Því er ekki
ljóst hver fjárhagsstaðan er nákvæmlega. Grípa þarf til innsetningaraðgerðar til að ná
bókhaldsgögnum, fyrirtaka næsta föstudag.

3.

FRÉTTABRÉF A OG B DEILDAR 2017

Steinunn fór yfir Fréttabréf A og B og sagði frá þeim litlu en skýrandi breytingum sem lagðar eru
til, þ.e að félagsmenn geti sótt um styrki í fæðingarorlofi.

4.

REGLUR VÍSINDASJÓÐS FF OG FS, FRÁ 14. MARS 2011

a.

Rætt um hvort breyta ætti reglu um að félagsmaður missi réttindi um leið og hann
hættir að greiða iðgjald, t.d vegna aldurs. Niðurstaðan var að breyta henni ekki, hlutverk
Vísindasjóðs er skýrt, og þeir sem eru að hætta störfum eru hvorki að stunda framhalds- né
endurmenntun.Guðríður Arnardóttir ítrekaði að framlög í endurmenntunarsjóðinn væru
kjarasamningsbundin.

b.

Spurt af hverju er nettenging sé ekki styrkhæf í A-deild og mun starfsmaður og
formaður Vísindasjóðs skoða það sérstaklega hjá ríkisskattstjóra.

c.

Rætt um fyrningar í A-deild, og nauðsyn þess að gæta þess að elstu fyrningar nýtist
fyrst og bæta þeim upplýsingum inn í úthlutunarreglur. Stjórn Vísindasjóðs mun gera það.
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d.

Rætt um hvort hækka beri einhverja styrki, en meðan enn er ekki hægt að gera upp
síðasta ár voru allir sammála um að breyta engum upphæðum.

e.

Rætt um hvort starfsþróun geti verið á starfstíma skóla, en samkvæmt kjarasamningi
er starfsþróun utan starfstíma.

f.

Ákveðið að tímamörk ECTS eininga verði 2 ár, og bæta þeim upplýsingum í
fréttabréf B-deildar.

g.

Í B-deild er greiðsludagsetning miðuð við síðustu úthlutun félagsmanns í
skólaheimsókn. Steinunn Inga mun þrýsta á forritara DK tekið verði tillit til tímasetningar
skólaheimsóknar en ekki hvenær viðkomandi fékk síðast úthlutað.

h.

Rætt um hvers vegna félagsmenn verði að skila brottfararspjöldum með umsókn í B
deild, þar sem þess er ekki krafist vegna frádráttar hjá ríkisskattstjóra. Atkvæðisbærir
aðalmenn stjórnanna þriggja kusu um málið og niðurstaðan varð sú að láta af kröfu um
brottfararspjöld en gildra reikninga fyrir flugi og gistingu á nafni félagsmanns verður
auðvitað áfram krafist (frumgagna, sem geta verið rafræn).

i.

Farið var yfir reglur frá 2014, hinar almennu reglur sem Vísindasjóði ber skylda að
fara eftir og yfirfara með stjórnum FF og FS. Endurskoða þarf grein 8 til og með 13, svo
lög FF og FS og reglur Vísindasjóðs stangist ekki á. Stjórn Vísindasjóðs getur ekki breytt
styrkupphæðum án þess að bera undir stjórn FF og FS. Steinunn Inga og Ólafur munu gera
tillögur og senda á bæði stjórn FF og FS.
Stjórn FF og FS viku af fundi kl. 17:45.

5.

ÖNNUR MÁL

a.

Úthlutunarreglur, nokkur vafamál rædd og úr þeim skorið.

b.

Vísindasjóður beðinn um hnitmiðaða lýsingu í B-sjóði fyrir umsækjendur sem segja
hvað skipuleggjandi þarf að gera og hvað umsækjandi þarf að gera þegar sótt er um styrk til
skólaheimsóknar. Stjórnarmenn munu vinna að því.

Fundi slitið kl. 18:40.
Næsti fundur ekki boðaður.
Fundarritari Kolbrún Kolbeinsdóttir.
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