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Aðalfundur KJALAR 

20. mars 2018  kl. 16.30 -18.08 – Lionssalnum 4. hæð 

Skipagötu 14 Akureyri 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

38 félagsmenn sátu fundinn       

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Dagskrá:  

1. Fundur settur.  

2. Skipaður fundarstjóri og fundarritari  

3. Skýrsla stjórnar frá síðastliðnu ári 

4. Lagðir fram til úrskurðar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðast liðið ár 

        a)  Félagssjóður-umræður-afgreiðsla 

        b)  Orlofssjóður-umræður-afgreiðsla 

5.   Ákveðið árgjald félagsmanna og skipting milli sjóða 

6.   Tekin fyrir málefni fræðslusjóðs skv. Reglum sjóðsins 

 a)  Reikningar sjóðsins-umræða-afgreiðsla 

7. Tekin fyir málefni Vinnudeilusjóðs skv. Reglum sjóðsins og ársreikningur 

8. Kosning fulltrúa á 45. Þing BSRB 17.-19. október 2018 í Reykjavík 

9. Samþykkt  fjárhagsáætlun næsta árs 

10 .Önnur mál 

a) Dregið í happdrætti 

  

1. Arna Jakobína Björnsdóttir setti fundinn, bauð félagsmenn velkomna. 

 

2. Fundarstjóri var skipuð Þuríður Jóna Steinsdóttir og fundarritari var skipuð 

Kristín Sigurðardóttir  

 

Þuríður Jóna Steinsdóttir fór yfir dagskrá fundarins 

 

3. Skýrsla stjórnar frá síðastliðnu ári 

Arna Jakobína Björnsdóttir fór yfir skýrslu stjórnar frá síðstliðnu ári. 

 

• Styrkir í Mannauðssjóðs KJALAR jókt um 39% milli ára 

• Farið verður í að móta nýja stefnumótun fyrir félagið þar sem 

trúnaðarmenn unnu á trúnaðarmannanámskeiði.   

• Álag er áberandi hjá heilbrigðisstarfsfólki og umönnunarstörfum líka. 

• Komið er nýtt ákvæði í kjarasamninga hjá starfsfólki sveitarfélaga um 

rétt á launahækkun skv. gr. 10.2.3. 

• Launaskriðstrygging breytingar á lífeyrisréttindum 

• Fræðsludagur hjá starfsfólki Íþróttamiðstöðva sem tókst mjög, stefnt er 

að hafa slíkan dag aftur 2019. 

• Stofnanasamningar 

• Vinnufundur trúnaðarmanna – hvaða spurningar fá trúnaðarmenn. 

• Morgunverðarfundir  

• Stærstu framkvæmdir í Munaðarnesi er lokið 

• Keypt íbúð í Sólheimum 27 sem verður sjúkraíbúð til reynslu í eitt ár. 
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4. Lagðir fram til úrskurðar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðast 

liðið ár.  

Margrét Árnadóttir fór yfir. 

 

a) Félagssjóður-umræður-afgreiðsla 

Hagnaður ársins er 4.950.046 að teknu tilliti til fjármagnstekna og 

fjármagnsgjalda. 

Samþykkt 

 

b) Orlofssjóður-umræður-afgreiðsla 

Hagnaður ársins 3.492.688 að teknu tilliti til fjármagnstekna og 

fjármagnsgjalda. 

Samþykkt 

 

5. Árgjald félagsins, skipting milli sjóða 

Hólmfríður Jónsdóttir kynnti 

Stjórn KJALAR ákvað á fundi sínum 16. mars 2018  að leggja eftirfarandi tillögur 

fyrir aðalfund til samþykktar. 

 

1. Tillaga um félagsgjöld: 

Stjórn Kjalar stéttarfélags leggur til að félagsgjöld verði óbreytt frá því sem nú er 

þ.e.a.s. 1% af öllum launum. 

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 

2. Tillaga um gjald í Vinnudeilusjóð: 

Stjórn Kjalar stéttarfélags leggur til að gjald í Vinnudeilusjóð verði 4% af 

félagsgjaldi að frádregnum gjöldum til BSRB. 

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 

3. Tillaga um gjald í Áfallasjóð: 

Stjórn Kjalar stéttarfélags leggur til að gjald í Áfallasjóð hækki úr 0,5% í 2% af 

félagsgjaldi að frádregnum gjöldum til BSRB. 

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 

4. Tillaga um framlag úr Orlofssjóði til félagssjóðs: 

Stjórn Kjalar stéttarfélag leggur til að Orlofssjóður greiði 7% af 

orlofssjóðsgjöldum til félagssjóðs til að mæta kostnaði af rekstri orlofssjóðs. 

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 

5. Tillaga um félagsgjald starfsmanna sem starfa á grundvelli laga um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

Stjórn Kjalar stéttarfélags leggur til að þeim embættismönnum sem starfa á 

grundvelli laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og eru án 

kjarasamnings fái aðild að félaginu. Félagsgjald verði 2,11% sem skiptist í alla 

sjóði félagsins eftir ákvæðum þeirra þar um. 

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 
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6.      Tekin fyrir málefni Fræðslusjóð skv. Reglum sjóðsins og ársreikningum 

Arna Jakobína Björnsdóttir fór yfir ársreikning fræðslusjóðsins og umsóknir í 

hann 2017.              

Hagnaður sjóðsins  2.522.382  að teknu tilliti til fjármagnstekna og 

fjármagnsgjalda. 

 

Samþykkt samhljóða. 

 

Alls var úthlutað styrkjum fyrir tæpar 8.000.000 úr sjóðnum á árinu 2017.  

 

7.     Tekin fyrir málefni Vinnudeilusjóðs, skv.reglum sjóðsins og ársreikningur 

Hólmfríður Jónsdóttir  fór yfir ársreikning vinnudeilusjóðs. 

Hagnaður sjóðsin var 4.649.197 að teknu tilliti til fjármagnstekna og   

fjármagnsgjalda. 

Samþykkt samhljóma. 

 

8. Kosning fulltrúa á 45. Þing BSRB 17. – 19. október 2018 

Tillögur stjórnar um kjör fulltrúa á 45. þing BSRB 17. - 19. október 2018  

Aðalfulltrúar:   

Arna Jakobína Björnsdóttir 

Árni Egilsson 

Elfa Björk Sturludóttir 

Haraldur Tryggvason 

Hólmfríður Jónsdóttir 

Ómar Örn Jónsson 

     Ingunn Jóhannesdóttir 

Kristín Sigurðardóttir 

Lilja Rós Aradóttir 

1.  varamaður: Helga I. Jóhannsdóttir 

2.  varamaður: H. Brynja Sigurðardóttir 

3.  varamaður: Þuríður Jóna Steinsdóttir 

4.  varamaður: Halla Steinunn Tómasdóttir  

5.  varamaður:  Páll Jóhannsson  

6.  varamaður: Sigríður Ingibjörg Stefánsdóttir 

7.  varamaður: Sigurbjörg Björnsdóttir  

8.  varamaður: Guðrún Jóhannesdóttir 

9.  varamaður: Eiður Sigurðsson 

 

9. Samþykkt fjárhagsáætlun næsta árs 

Arna Jakobína Björnsdóttir kynnti tillögu að rekstraráætlun fyrir árið 2018. 

Gert er ráð fyrir sambærilegum tekjum á árinu 2018 og voru 2017. Félagsgjöld 

42.900.000 og aðrar tekjur 6.800.000. Rekstargjöld verði með á svipuðu sniði eða 

29.800.000. Erlend samvinna verður hærri þar sem sex aðildar úr stjórn fara á 

ráðstefnum á vegnum NTR til Stavangers í Noregi og í kjölfarið veruð Delta 

systurfélag okkar heimsótt í einn dag. Hagnaður verði um 3.240.000  

 

 

10.  Önnur mál. 

- Dregið var í happdrætti meðal fundarmanna, vinningar voru  

- Gjafabréf með Icelandair – Kristbjörg Björnsdóttir STAK-deild 
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- Páskaegg  fengu  

- Regina Reginsdóttir STAK DEILD,  

- Guðbjörg Sigurðardóttir STAK DEILD,  

- Arna Gerður Hafsteinsdóttir DALVÍKUR DEILD,  

- Margrét Ásgeirsdóttir DALVÍKUR DEILD,  

- Linda Björk Tryggvadóttir STAK DEILD   

- Daði Hálfdánsson STAK DEILD.  

 

 

Arna Jakobína Björnsdóttir sleit fundi og þakkaði fundarmönnum fyrir komuna. 

Fundi slitið kl. 18.08. 

Kristín Sigurðardótti ritaði fundargerð. 

 

    

 

 

 

 

 


