Stjórnarfundur KÍ - 245. fundur 12. ágúst 2019

245. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Mánudaginn 12. ágúst 2019 kl. 09:30
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Haraldur Freyr
Gíslason (HFG), Sigrún Grendal (SG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Guðjón Hreinn Hauksson
(GHH), Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD), Þorsteinn Sæberg (ÞS), Ægir Karl Ægisson (ÆÆ).
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S. Jakobsson (OSJ), Hannes K.
Þorsteinsson (HKÞ) og Arndís Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði fundargerð.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Lögfræðimál.
3.
Kjaramál.
4.
Val fulltrúa KÍ í ETUCE og samráðshóp vegna leyfisbréfamála.
5.
Húsnæðismál.
6.
Kjaramál.
7.
Skólamál.
8.
Önnur mál.
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Formaður setti fundinn klukkan 9:30 og bauð fundarmenn velkomna til fundarins.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 244. stjórnarfundar var send stjórn fyrir fund. Fundargerð samþykkt.
Til máls tók RÞP.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL

Skráð í trúnaðarbók. ARS sat fundinn undir þessum lið.

3.

KJARAMÁL
a.
Staðan almennt
RÞP reifaði stöðuna almennt í vinnumarkaðsmálum.
b.
Innlegg hagfræðings
OSJ greindi frá nýjum tölum Hagstofunnar á meðallaunum hinna ýmsu stétta. Hann kynnti
hugmyndir um hvernig setja mætti fram eina launatöflu fyrir aðildarfélögin og reifaði síðan
hugmyndir um hvaða skref væru fýsileg fyrir aðildarfélögin til að vinna saman að
kjaramálum. Miklar umræður um málið og samþykkt að formenn hittist fljótt til að ræða
málið áfram.
Til máls tóku RÞP, OSJ, AMG, GHH, ÞLD, ÞS, SGG, ÆKÆ, ARS, HFG, SS.

SGG yfirgaf fundinn klukkan 10:03.
OSJ yfirgaf fundinn klukkan 10:26.

4.

VAL FULLTRÚA ETUCE OG FULLTRÚA Í SAMRÁÐSHÓP UM
LEYFISBRÉF
a.
ETUCE
RÞP sagði frá því að velja þarf nýjan fulltrúa KÍ í ETUCE þar sem fyrrverandi formaður FF
hefur látið af því starfi. Lögð fram tillaga um að formaður og varaformaður KÍ skipti
verkefninu á milli sín. Samþykkt.
b.
Samráðshópur um leyfisbréf
RÞP sagði frá því að óskað hefði verið eftir að KÍ skipaði fulltrúa í samráðshóp um
leyfisbréf. Beðið væri um karl og konu. Samþykkt að tilnefna formann og varaformann KÍ.
Til máls tóku RÞP, HFG, AMG, ÞS, GHH, ÞLD, ÆKÆ, SS, HKÞ.
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5.

INNRI MÁL
a.
Starfsmannamál
RÞP greindi frá því að sumarstarfsmaður verði áfram við störf, næstu vikurnar. Vel tekið í
þessa ráðstöfun.
b.
Húsnæðismál
Staðan í vinnu við framkvæmdir og fyrirhugaða flutninga í Borgartún rædd. Fundarmenn
sammála um að hraða þurfi framkvæmdum svo flutningur geti orðið sem fyrst.
Til máls tóku RÞP, AMG, ÞS, HKÞ, GHH.

6.

SKÓLAMÁL
a.
NLS námskeið
RÞP sagði frá fyrirhuguðu námskeiði Norrænu kennarasamtakanna sem fram fer í Finnlandi
um mánaðamótin september-október. KÍ býðst að senda sjö fulltrúa. Formaður sendir
stjórnarmönnum nánari upplýsingar.
b.
Viðburðir hausts
AMG sagði marga viðburði fram undan á haustdögum. Hún óskaði leyfis að senda yfirlit til
stjórnarmanna. Samþykkt.
c.
Samráðsgátt
AMG sagði frá umsögn KÍ við nýtt frumvarp um SÍN (Stuðningssjóð íslenskra
námsmanna) sem sent hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda. AMG lagði til að lögfræðingi
KÍ verði falið að gera ítarlegri umsögn ef og þegar frumvarpið verður lagt fyrir Alþingi.
Samþykkt.
Til máls tóku RÞP, AMG.

7.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál lágu fyrir fundinum og sleit formaður fundi klukkan 11:19.

Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir
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