Vísindasjóður FF og FS - 7. fundur 15. mars 2017

7. fundur stjórnar Vísindasjóðs FF og FS
15. mars 2017, kl 16, í Vestra, KÍ húsi
Mætt: Ólafur Þórisson, Jón Ragnar Ragnarsson, Dröfn Viðarsdóttir og Steinunn Inga Óttarsdóttir.
Guðríður Arnardóttir kom inná fundinn undir lið 3 og 4.

DAGSKRÁ
1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR BORIN UPP
Fundargerðin samþykkt.
2.
SÁTTATILLAGA KÍ OG FF/FS, FRAMVINDA
Steinunn upplýsti fundarmenn um að ekkert sé að frétta af framvindu sáttatillögu.
3.
ÞJÓNUSTUSAMNINGUR VIÐ KÍ, FRAMVINDA
Steinunn upplýsti fundarmenn að ekkert sé að frétta af framvindu sáttartillögu. Guðríður upplýsti
að stjórnar- og formannafundur verði á næstu dögum þar sem þetta verður væntanlega tekið fyrir.
4.

ENDURSKOÐUN BÓKHALDS 2016. GAGNASKIL FRÁ FYRRI STJÓRN.
GUÐRÍÐUR ARNARDÓTTIR BOÐIN Á FUNDINN
Upplýst var að bókhaldsgögn fyrir 2016 (önnur en þau sem fylgja styrkumsóknum) hafi ekki enn
borist. Rætt var um mögulegar aðgerðir. Ákveðið var að fela lögfræðingi KÍ að innheimta
bókhaldsgögnin sem vantar, með öllum tiltækum ráðum.
5.

STEINUNN FÓR YFIR ÚTHLUTANIR OG UMSÓKNIR

6.

BEIÐNI UM ENDURSKOÐUN Á ÚTHLUTUNARREGLU UM NÁMSKEIÐ OG
RÁÐSTEFNUR
Starfsmanni vísindasjóðs falið að svara beiðni um endurskoðun. Stjórnin álítur að ekki eigi að
breyta úthlutunarreglum er þetta varðar.
7.

ENDURSKOÐUN Á ÚTHLUTUNARREGLUM UM AÐ UMSÓKNIR
FÉLAGSMANNA I FÆÐINGARORLOFI/LAUNA LAUSU LEYFI SÉU EKKI
AFGREIDDAR FYRR EN FÉLAGI ER KOMINN AFTUR TIL STARFA
Stjórnin leggur til breytingar á þessum lið til samræmis við aðra sjóði, þ.e. að félagsmenn sem
greiði í sjóðinn tapi ekki réttindum þegar hann fer í fæðingarorlof eða í launalaust leyfi. Vísað til
næsta fundar þiggja stjórna til afgreiðslu.
8.

ÖNNUR MÁL
a.
Tillaga að nýju verklagi, að lesa og samþykkja fundargerð í tölvupósti svo hún geti
farið á netið fyrr. Samþykkt.
b.

Fulltrúafundur FF, 27. apríl. Þar eru reikningar Vísindasjóðs lagðir fram til
kynningar. Vakin athygli á þessu.
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c.

Ábending um upplýsingar um fyrningar og orðalag á heimasíðu KÍ og skattaframkvæmd vegna reikninga í A-deild: „Útgjöld sem eru lögð til grundvallar umsókn
í A deild skulu hafa fallið til 1. desember ár hvert eða síðar.“
Stjórnin samþykkir að breyta orðalaginu í að reikningur má ekki vera eldri en 12
mánaða. Steinunni falið að sjá um það.

d.

Ábending um að A deild sé lokuð. Stjórnin lagði til að sett verið skýrari skilaboð á
heimasíðuna, Steinunni falið að sjá um það.

2

