
 

Fundargerð 

Aðalfundur FÍN haldin með ZOOM fjarfundarbúnaði, 
25. mars 2021 kl. 14:00 -15:00 

 
Fundarstjóri: Runólfur Vigfússon 

Fundarritari: Stella Hrönn Jóhannsdóttir 

Starfsmaður fundar: Orri Þrastarson 

Formaður setti fund kl. 14:07. Formaður tilnefndi Runólf Vigfússon í embætti fundarstjóra og Stellu 
Hrönn Jóhannsdóttur í embætti fundarritara. Kallað var eftir öðrum framboðum til embættanna, en 
engin komu fram. Jafnframt var kosningakerfi fundarins prufað með kosningu í nefnd embætti 
fundarins. 

Tilnefndir fundarstjóri og fundarritari voru samþykktir með meirihluta atkvæða. 

Fundarstjóri tók við stjórn fundar og lýsti fundinn löglega boðaðan. Jafnframt fór fundarstjóri yfir 
leikreglur fundarins áður en gengið var til dagskrár. 

1. Skýrsla stjórnar 

Formaður FÍN, Maríanna H. Helgadóttir flutti skýrslu stjórnar um starf félagsins á liðnu starfsári (sjá 
viðauka). 

Mælendaskrá var opnuð, en enginn óskaði eftir að taka til máls. 

2. Framlagning endurskoðaðra ársreikninga FÍN og sjóða félagsins. 

Gjaldkeri FÍN, Guðrún Nína Petersen, lagði fram endurskoðaða ársreikninga félagsins og sjóða þess. 

a) Ársreikningur FÍN 

Mælendaskrá var opnuð.  

Spurt var hvað orlofsheimilasjóður væri. MHH upplýsti að orlofsheimilasjóður væri Orlofssjóður 
BHM. 

Spurt var hvort FÍN væri með 2,5 föst stöðugildi í vinnu á skrifstofu félagsins. GNP upplýsti að á árinu 
2020 reiknist 2,5 stöðugildi vegna starfsmanna á skrifstofu FÍN og skýrist það af starfsmönnum í 
hlutastörfum sem létu af störfum á fyrri hluta árs og nýráðningu seint á árinu 2020. Stöðugildi á 
skrifstofu FÍN eru 3 á árinu 2021. 

Spurt var hver laun formanns FÍN eru. MHH upplýsti um hver laun formanns FÍN eru skv. síðasta 
launaseðli. 

Spurt var hvort FÍN hafi fest kaup á stærri eignarhluta í húsnæði á þessu ári (2021).  GNP svaraði að 
kaup FÍN á stærri eignarhlut í húsnæði BHM hafi farið fram á síðasta reikningsári, þ.e. árinu 2020. 

Ekki komu fram fleiri spurningar um ársreikning FÍN og var mælendaskrá lokað. 

 



 

b) Ársreikningur Kjaradeilusjóðs 

Mælendaskrá var opnuð, en enginn kvaddi sér hljóðs. 

Fundarstjóri bar ársreikninga FÍN og kjaradeilusjóðs upp til samþykktar. Ársreikningur FÍN var 
samþykktur með 94% greiddra atkvæða og ársreikningur kjaradeilusjóðs samþykktur með öllum 
greiddum atkvæðum. 

3. Tillögur að lagabreytingum 

Formaður FÍN, Maríanna H. Helgadóttir, kynnti eftirfarandi tillögur að breytingum á lögum FÍN. 

a) Var:  
4. gr. Umsókn. 
Beiðni um aðild að félaginu skal vera skrifleg/rafræn og send félaginu ásamt afriti af 
prófskírteini. Framkvæmdastjóri veitir bráðabirgðaaðild að félaginu með fullum 
félagsréttindum. Vafaatriði eru borin undir framkvæmdastjórn. Allar umsóknir skulu lagðar 
fyrir næsta stjórnarfund til endanlegrar afgreiðslu. Stjórn getur veitt undanþágu frá 3. grein 
svo framarlega sem umsækjandi er með Bachelor-próf. 
 
Verður:  
4. gr.  Umsókn og skyldur félagsmanna.  
Beiðni um aðild að félaginu skal vera skrifleg/rafræn og send félaginu ásamt afriti af 
prófskírteini. Framkvæmdastjóri veitir bráðabirgðaaðild að félaginu með fullum 
félagsréttindum. Vafaatriði eru borin undir framkvæmdastjórn. Allar umsóknir skulu lagðar 
fyrir næsta stjórnarfund til endanlegrar afgreiðslu. Stjórn getur veitt undanþágu frá 3. grein 
svo framarlega sem umsækjandi er með Bachelor-próf. Félagsmenn skulu senda félaginu 
upplýsingar um breytingar sem hafa orðið á veittum upplýsingum á umsóknareyðublaði 
þegar þær breytast. 

 

b) Var: 5. gr. Aðalfundur  
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda eigi síðar en í mars 
ár hvert og skal hann boðaður öllum félagsmönnum bréflega/tölvupósti með a.m.k. viku 
fyrirvara. Þeir sem gefa kostá sér til þeirra starfa sem kosið er í á aðalfundi skulu tilkynna 
stjórn FÍN skriflega um framboð sitt fyrir 1.febrúar. Allar kosningar í embætti á vegum 
félagsins, sem fram fara á aðalfundi, skulu vera skriflegar og leynilegar, ef ekki er sjálfkjörið.  
Dagskrá skal tilgreind í fundarboði. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað. 
Sérstök verkefni aðalfundar eru:  
1. Formaður flytur skýrslu stjórnar um félagsstarfið á liðnu starfsári.  
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess. 
3. Tillögur um lagabreytingar.  
4. Ákvörðun um félagsgjöld.  
5. Stjórnarkjör.  
6. Kosning í stjórn kjaradeilusjóðs.  
7. Kosning siðanefndar.  
8. Önnur mál.  
Aðra félagsfundi skal halda þegar stjórn félagsins sér ástæðu til og skulu þeir boðaðir með 
tryggilegum hætti. Þá er stjórn félagsins skylt að boða til félagsfundar ef a.m.k. 30 fullgildir 
félagsmenn krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni. Skal boðað til hans með sama 
hætti og gildir um aðalfundi. 



 

 
Verður: 
5. gr.  Aðalfundur  
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda eigi síðar en í mars 
ár hvert. Aðalfundur skal auglýstur á vefsvæði félagsins með a.m.k. viku fyrirvara. Með slíkri 
auglýsingu telst aðalfundur vera löglega boðaður. Samhliða slíkri auglýsingu skal félagið 
senda fundarboð á skráð netföng allra fullgildra félagsmanna. Stjórn getur ákveðið að 
aðalfundur fari fram rafrænt í fjarfundi að hluta eða öllu leyti og skal geta þess í fundarboði 
hvort um staðfund eða fjarfund sé að ræða. Stjórn getur farið fram á að félagsmenn forskrái 
mætingu á aðalfund. Aðeins kjörgengnir félagsmenn geta gefið kost á sér til þeirra starfa 
sem kosið er í á aðalfundi og skulu þeir tilkynna stjórn FÍN skriflega/rafrænt um framboð sitt 
fyrir 1.febrúar. Meginreglan er sú að allar kosningar í embætti á vegum félagsins, sem fram 
fara á aðalfundi, skulu vera skriflegar/rafrænar og leynilegar, ef ekki er sjálfkjörið. Heimilt er 
að hefja atkvæðagreiðslu við upphaf aðalfundar vegna kosningar í embætti á vegum 
félagsins.  

Dagskrá skal tilgreind í fundarboði. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað. 
Sérstök verkefni aðalfundar eru:  
1. Formaður flytur skýrslu stjórnar um félagsstarfið á liðnu starfsári.  
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess.  
3. Tillögur um lagabreytingar.  
4. Ákvörðun um félagsgjöld.  
5. Stjórnarkjör.  
6. Kosning í stjórn kjaradeilusjóðs.  
7. Kosning siðanefndar.  
8. Önnur mál.  
Aðra félagsfundi skal halda þegar stjórn félagsins sér ástæðu til og skulu þeir boðaðir með 
tryggilegum hætti. Þá er stjórn félagsins skylt að boða til félagsfundar ef a.m.k. 30 fullgildir 
félagsmenn krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni. Skal boðað til hans með sama 
hætti og gildir um aðalfundi. 

Opnað var fyrir mælendaskrá.  

Gerð var tillaga að breytingu á orðinu kjörgengnir í „kjörgengir“ í setningunni „Aðeins kjörgengnir 
félagsmenn geta gefið kost á sér til þeirra starfa sem kosið er í á aðalfundi og skulu þeir tilkynna 
stjórn FÍN skriflega/rafrænt um framboð sitt fyrir 1.febrúar.“ 

Lagt var til að orðalagi verði breytt á kynhlutlausan hátt, þannig að talað verði um félagsfólk en ekki 
félagsmenn í lögunum. 

Formaður FÍN benti á að til geta tekið þessa tillögu til greina þyrfti að endurskoða orðalag laganna í 
heild sinni með þeim kynhlutlausa hætti sem lagt var til. 

Lagt er til að skoðað verði í að breyta þessu yfir lögin í heild sinni og að farið verði í þá vinnu á milli 
aðalfunda. 

Mælendaskrá var lokað.  

Ekki voru lagðar fram efnislegar breytingar á framlögðum tillögum. 

Framlögð tillaga að breytingu 4. gr. laga félagsins var samþykkt með 89% greiddra atkvæða. 

Framlögð tillaga að breytingu á 5. gr. laga félagsins var samþykkt með 96% greiddra atkvæða. 



 

 

4. Ákvörðun um félagsgjald 

Formaður FÍN, Maríanna H. Helgadóttir, kynnti tillögu stjórnar FÍN um lækkun félagsgjalds úr 
0,7% af heildarlaunum í 0,65% af heildarlaunum og fór yfir forsendur tillögunnar. Lagt er til að 
breytingin taki gildi frá næstu mánaðamótum, þ.e. 1. apríl 2021. 

Mælendaskrá var opnuð. Gjaldkeri FÍN, gerði grein fyrir sinni afstöðu, þ.e. að félagið eigi ekki að 
safna fjármunum frá félagsmönnum, heldur eigi félagsgjöld einungis að standa undir kostnaði 
við rekstur félagsins.  

Mælendaskrá var lokað. 

Tillaga um lækkun félagsgjalds úr 0,7% af heildarlaunum í 0,65% af heildarlaunum var samþykkt 
með 97% greiddra atkvæða. 

5. Stjórnarkjör 

Fundarstjóri lýsti stjórnarkjöri. Eftirtaldir einstaklingar buðu sig fram í jafnmörg laus sæti í stjórn 
FÍN og eru því sjálfkjörnir:  

Berglind Ósk Alfreðsdóttir, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 
Bragi Bergsson, Reykjavíkurborg,  
Jón Már Halldórsson, Þjóðskrá  
Margrét Geirsdóttir, Matís  
Pétur Halldórsson, sjálfstætt starfandi  
Ríkey Kjartansdóttir, Háskóli Íslands  
Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands  
Una Bjarnadóttir Landspítali 

Þorkell Heiðarsson, Reykjavíkurborg bauð sig einn fram til embættis varaformanns FÍN og er því 
sjálfkjörinn. 

Fulltrúi trúnaðarmanna verður kosinn á starfsdegi trúnaðarmanna í apríl 2021. 

Eftirtaldir sitja áfram í stjórn FÍN frá fyrra ári: 

Maríanna H. Helgadóttir, formaður 
Anna Berg Samúelsdóttir, Fjarðabyggð  
Guðrún Nína Petersen, Veðurstofa Íslands  
Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg  
Stefán Már Stefánsson, Náttúrufræðistofa Kópavogs  
Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg  
Sverrir Daníel Halldórsson, Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
Svanhildur Þorsteinsdóttir, Krabbameinsfélag Íslands  
Torfi Geir Hilmarsson, Alvotech hf.  
Unnur Magnúsdóttir, Genis 

6. Kosning í stjórn Kjaradeilusjóðs 

Fundarstjóri lýsti kjöri í stjórn kjaradeilusjóðs FÍN. 

Tveir einstaklingar buðu sig fram í tvö laus sæti í stjórn kjaradeilusjóðs. Bergljót Einarsdóttir, 
Kópavogi og Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknarstofnunar, eru því sjálfkjörin. Ólafur Eggertsson, 
Skógræktinni, situr áfram frá fyrra ári. 



 

7. Kosning siðanefndar 

Fundarstjóri lýsti kjöri siðanefndar. 

Tveir einstaklingar buðu sig fram sem aðalmenn í siðanefnd FÍN og einn bauð sig fram sem 
varamann í siðanefnd. Jón Þór Bergþórsson, Landspítali/Háskóli Íslands og Ólafur Eysteinn 
Sigurjónsson, Landspítala, eru því sjálfkjörnir aðalmenn í siðanefnd og Jóna Freysdóttir er 
sjálfkjörin sem varamaður í siðanefnd. Emelía Eiríksdóttir, Coripharma, Anna Berg 
Samúelsdóttir, Fjarðabyggð og Simon Klupfel sitja áfram sem aðalmenn frá fyrra ári og Guðlaug 
Katrín Hákonardóttir sem varamaður.  

8. Önnur mál 

Fundarstjóri lýsti í upphafi þessa liðar eftir öðrum málum frá fundarmönnum en engin voru borin 
upp. 

a) Stjórn FÍN óskaði eftir umræðum á aðalfundi félagsins um hver æskileg stærð stjórnar 
félagsins eigi að vera. Friðþjófur Árnason, meðstjórnandi, reifaði erindið. 

Opnað var fyrir mælendaskrá. 

Meirihluti þeirra sem tóku til máls voru á því að kostir þess að hafa stóra stjórn séu fleiri en 
gallarnir, m.a. að lýðræði sé betur tryggt og að verkefnaálagi væri betur dreift á milli 
stjórnarmanna, sérstaklega í ljósi þess að erfitt getur verið að fá fólk almennt til að taka þátt í 
félagsstörfum. Það sé þó nauðsynlegt að endurskoða þessa hluti reglulega og lagt er til að málið 
verði sett í nefnd til umræðu. 

Spurt var hvort fólk í stjórn laun fyrir það? MHH uppýsti að stjórnarfólki sé 14.974 kr. fyrir hvern 
fund. Aðeins ritari félagsins fær einni þóknunareiningu meira fyrir ritun fundargerða á 
stjórnarfundum. Jafnframt er greitt fyrir setu í kjaradeilusjóði, siðanefnd o.fl. og miðað er við 
þóknunareiningar BHM. 

b) Bent var á að afgreiðsla lagabreytinga væri ekki að fullu lokið þar sem eftir væri að 
samþykkja lög félagsins í heild sinni. Fundarstjóri bar lög félagsins í heild sinni undir aðalfund 
til samþykktar. Lögin voru samþykkt í heild sinni með 91% greiddra atkvæða. 

Fundarstjóri lét af störfum, þakkaði góðan fund og gaf formanni FÍN orðið. 

Formaður FÍN færði núverandi, nýjum og fráfarandi stjórnarmönnum FÍN, gjaldkera FÍN, 
fundarstjóra, fundarritara, starfsmanna fundarins og öðrum fundarmönnum þakkir.  

Ekki var fleira gert og fundi slitið kl. 16:16 

  



 

Viðauki - Skýrsla stjórnar - Starfsárið 2020-2021 

Vegna COVID-19 þá var síðasti aðalfundur haldinn rafrænt þann 30. apríl 2020. Aðalfundurinn tókst 
vel og er fundargerð hans aðgengileg á vefsíðu félagsins. 

Stjórn og framkvæmdastjórn FÍN 
Eftirfarandi stjórnarmenn voru kosnir til tveggja ára á 
aðalfundi: 

Formaður: 

Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga  

Aðrir stjórnarmenn: 

Anna Berg Samúelsdóttir, Fjarðabyggð 

Guðrún Nína Petersen, Veðurstofa Íslands  

Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg 

Svava S. Steinarsdóttir, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 

Stefán Már Stefánsson, Náttúrufræðistofu Kópavogs 

Svanhildur Þorsteinsdóttir, Krabbameinsfélag Íslands 

Sverrir Daníel Halldórsson, Hafrannsóknarstofnun rannsókna- 
og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 

Torfi Geir Hilmarsson, Alvotech hf.   

Unnur Magnúsdóttir, Genis 

 

 

Eftirfarandi stjórnarmenn sitja frá fyrra ári: 

Varaformaður: 

Þorkell Heiðarsson, Reykjavíkurborg 

Fulltrúi trúnaðarmanna í stjórn:* 

Björg Helgadóttir, Reykjavíkurborg 

Aðrir stjórnarmenn: 

Ásdís Benediktsdóttir, Íslenskar orkurannsóknir 

Bergrún Arna Óladóttir, Háskóli Íslands 

Einar Hjörleifsson, Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafarstofnun hafs og vatna 

Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 
ráðgjafarstofnun hafs og vatna  

Margrét Geirsdóttir, Matís 

Pétur Halldórsson, sjálfstætt starfandi 

Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 

Una Bjarnadóttir, Landspítali  
*var kosin á starfsdegi trúnaðarmanna í apríl 2019. 

Ekki náðist að kveðja gamla stjórnarmenn og bjóða nýja stjórnarmenn velkomna, en til stóð að sá 
hópur myndi reyna að hittast á haustdögum, en COVID-19 setti strik í þann reikning.  Einnig hefur 
félagið ekki geta haldið upp á 65 ára afmæli félagsins eins og til stóð. 

Stjórn ákvað að reglulegir fundartímar stjórnar yrðu  fyrsta mánudag í hverjum mánuði milli kl. 11:15 
til 13:00. Öllum stjórnarmönnum var kynnt erindisbréf stjórnar. Stjórn hélt 8 reglulega stjórnarfundi 
og að auki einn aukafund, allir fundir voru í fjarfundi. Framkvæmdastjórn hélt 12 fundi á starfsárinu 
og fundaði að jafnaði föstudaginn fyrir stjórnarfund. 

Samantektir úr fundargerðum stjórnarfunda er aðgengilegar á vefsíðu félagsins.  

Stjórn skipti með sér verkum:

Framkvæmdastjórn: 

Maríanna H. Helgadóttir, formaður 

Þorkell Hreiðarsson, varaformaður 

Stella Hrönn Jóhannsdóttir, ritari 

Guðrún Nína Petersen, gjaldkeri 

Torfi Geir Hilmarsson, meðstjórnandi 

Fulltrúi FÍN í Formannaráð BHM 

Aðalmaður: Formaður FÍN 

Varamaður: Torfi Geir Hilmarsson 

 

Skipun í Vísindasjóð FÍN 

Lilja Grétarsdóttir 

Margrét Geirsdóttir 

Stefán Már Stefánsson 

Svava S. Steinarsdóttir 

Sverrir Daníel Halldórsson 



 

Vísindasjóður 

Stjórn Vísindasjóðs hittist 4 sinnum fyrir áramót og 1 sinni eftir áramót. Meginviðfangsefni stjórnar er 
að ákveða úthlutanir, leysa úr vafamálum og hafa yfirumsjón með úthlutunum úr sjóðnum. Í sjóðinn er 
greitt 1,5% af heildarlaunum félagsmanna sem starfa hjá sveitarfélögunum og félagsmanna sem samið 
hafa um iðgjöld í sjóðinn á almenna markaðinum en 1,6% af heildarlaunum félagsmanna er greitt inn í 
sjóðinn frá Reykjavíkurborg. Fullur almennur styrkur í desember á sl. ári var 145 þ.kr. en 155 þ.kr hjá 
Reykjavíkurborg.  

 

Kjaradeilusjóður 

Í stjórn Kjaradeilusjóðs sitja Ólafur Eggertsson, Stefanía P. Bjarnarson og Bergljót Einarsdóttir, 
formaður og gjaldkeri FÍN. Varamenn í stjórn Kjaradeilusjóðs eru varaformaður og ritari FÍN. Stjórn 
Kjaradeilusjóðs fundaði ekki á starfsárinu, en upplýsingar um ávöxtun sjóðsins voru sendar til 
stjórnarmanna. Meginviðfangsefni hans er ávöxtun fjármuna sjóðsins en um sl. áramót var eigið fé 
sjóðsins 375 m.kr. Ekkert fjármagn var lagt inn í sjóðinn á árinu og hækkun á eigin fé nam tæplega 8,1%. 

Siðanefnd 

Í Siðanefnd sitja Anna Berg Samúelsdóttir, Emelía Eiríksdóttir, Freygerður Jóhanna Steinsdóttir, Marta 
Guðjónsdóttir og Simon Klüpfel. Varamenn eru Jóna Freysdóttir og Guðlaug Katrín Hákonardóttir. 
Siðanefnd hefur sett siðareglur náttúrufræðinga. Siðanefnd tekur til umfjöllunar þau meintu brot sem 
kærð eru til hennar. Siðanefnd hittist ekkert á starfsárinu. Ekkert brot var kært til siðanefndar. 

Starfsdagur trúnaðarmanna, vinnustaðafundir og aðrir fundir með félagsmönnum 

Enginn starfsdagur trúnaðarmanna var á starfsárinu, en venjulega eru tveir starfsdagar trúnaðarmanna 
á hverju starfsári. 

Alls voru 27 vinnustaðafundir í fjarfundi og náðu þeir til 1.108 félagsmanna. 

Haldnir voru sérstakir fundir með félagsmönnum hjá Veðurstofu Íslands og Blóðbankanum vegna 
styttingar vinnuvikunar fyrir vaktavinnufólk. 

Haldnir voru sérstakir fundir með félagsmönnum vegna niðurlagningar starfa eða uppsagna sem þar 
störfuðu m.a. hjá Nýsköpunarmiðstöð og Íslenskum orkurannsóknum. 

FÍNN - Vísindaferðir 

Engar vísindaferðir voru haldnir fyrir háskólanema vegna COVID-19. 

Félagsmenn 

Nýir félagsmenn og fjöldi félagsmanna FÍN á vinnumarkaði 

Á tímabilinu apríl 2020 til mars 2021 bárust 126 umsóknir um fulla aðild að félaginu og 8 sóttu um 
aukaaðild.  Alls sögðu 11 sig úr félaginu á starfsárinu.  

Greiðandi félagsmenn í febrúar/mars 2021 voru 2.030. Af þessum aðilum sem greiða iðgöld til félagsins 
þá eru í febrúar/mars 2021 opinberir starfsmenn 1.052. Hjá ríkinu eru þeir 916, hjá Reykjavíkurborg 
eru þeir 71 og 65 hjá öðrum sveitarfélögum. Alls eru 85 sem taka laun skv. tengisamningum, þ.e. tengja 
sig við kjarasamninga FÍN og  ríkisins. Á almennum markaði er alls 804 sem greiða iðgjöld til félagsins. 
Alls þiggja 51 atvinnuleysisbætur og 38 eru í fæðingarorlofi. Sjá mynd 1. 

 



 

Mynd 1: Fjöldi greiðandi í janúar/febrúar 2021. 

Atvinnulausir félagsmenn, styrkir til atvinnulausra og endurgreiðsla ævigjalds í OBHM 

Fjöldi atvinnulausra félagsmanna í janúar 2021 voru 51 samanborið við 33 á sama tíma í fyrra. Því hefur 
fjöldi atvinnulausra aukist töluvert sem  rekja má til afleiðinga COVID-19 faraldursins. Á mynd 2 má sjá 
fjölda atvinnulausra í félaginu frá janúar 2019 til janúar 2021. 

 

Mynd 2: Fjöldi atvinnulausra í félaginu frá janúar 2019 til janúar 2021. 

Alls voru afgreiddir 7 styrkir til atvinnulausra á árinu 2020. Það sem af er þessu ári er búið að afgreiða 
2 styrki.  

Greiddur voru út 3 styrkir til félagsmanna vegna endurgreiðslu ævigjalds í Orlofssjóð BHM á árinu 2020. 
Það sem af er þessu ári er búið að afgreiða 3 styrki. 

 

  



 

Samninganefndir 

Skipun samninganefnda FÍN vegna kjarasamninga 

Skipaðir voru sérstaklega fulltrúar úr stjórn í samninganefndir fyrir ríki, Reykjavíkurborg og Samband 
íslenskra sveitarfélaga eftir aðalfund, en aðalsamninganefnd félagsins samkvæmt lögum er stjórn 
félagsins.  

Aðalmenn hjá Reykjavíkurborg voru: 

Maríanna H. Helgadóttir, formaður samninganefndar 

Svava S. Steinarsdóttir, varaformaður 

Lilja Grétarsdóttir 

Björg Helgadóttir 

Aðrir stjórnarmenn voru varamenn í öllum samninganefndum. 

 

Aðalmenn hjá ríki voru: 

Maríanna H. Helgadóttir, formaður samninganefndar 

Guðrún Nína Petersen, varaformaður samninganefndar 

Ásdís Benediktsdóttir 

Sverrir Daníel Halldórsson 

Einar Hjörleifsson 

Friðþjófur Árnason 

Una Bjarnadóttir 

Aðrir stjórnarmenn voru varamenn í öllum samninganefndum. 

 

Aðalmenn hjá sveitarfélögum voru: 

Maríanna H. Helgadóttir, fomraður samninganefndar 

Stella Hrönn Jóhannsdóttir, varaformaður 

Anna Berg Samúelsdóttir 

Stefán Már Stefánsson 

Aðrir stjórnarmenn voru varamenn í öllum samninganefndum 

Kjarasamningar og stofnanasamningar 

Staða kjarasamninga  

Kjarasamningur við ríkið:* 

Kjarasamningur við ríkið var undirritaður 2. apríl sl. en að mati félagsins var samningurinn felldur í 
atkvæðagreiðslu félagsmanna en afstaða ríkis var sú að hann hefði ekki verið felldur. Aldrei hefur áður 
verið flutt mál í Félagsdómi varðandi kosningu um kjarasamning. Niðurstaða dómsins var sú að 
samningurinn var samþykktur. 

Kjarasamningur við sveitarfélögin:* 

Gengið var frá kjarasamningi við Samband íslenskra sveitarfélaga 4. júní 2020. Gildistími nýs samnings 
er frá 1. janúar 2020 til 31. mars 2023. FÍN ræddi ítarlega við samningaborðið stöðu starfa sem lentu í 
svoköllum C hópa störfum sem lækkuðu í launasetningu við gildistöku starfsmats.  Ekki náðist að vinna 



 

úr því við samningaborðið en bókanir voru settar inn í kjarasamninginn sem varðar C hópa störfin.  
Þannig að störf sem eru í C hópa störfum halda áfram að vera með launasetningu utan starfsmats á 
samningstímabilinu.  

Kjarasamningur við Reykjavíkurborg:* 

Gengið var frá kjarasamningi við Reykjavíkurborg 25. júní 2020. Gildistími er frá 1. apríl 2019 til 31. 
mars 2023. Undirbúa á félagsmenn FÍN undir að geta tekið ákvörðun um það hvort þeir vilji fara inn í 
starfsmat, en kjósa á um það á samningstímabilinu. 

Upp kom óánægja meðal stéttarfélaga um að verið væri að segja upp fastlaunasamningum hjá 
Reykjavíkurborg og færa fasta yfirvinnu í launaflokkinn önnur laun, en skýrt kom fram að 
Reykjavíkurborg átti að kynna stéttarfélögunum þær reglur sem myndu gilda um önnur laun og hvernig 
ætti að nota önnur laun. BHM hefur andmælt aðferðafræðinni við framkvæmdina og sendi 
Reykjavíkurborg bréf þar sem gerð er krafa um að færsla fastlaunasamninga félagsmanna yfir í önnur 
laun verði dregin til baka og staðið að málum í samræmi við ákvæði kjarasamninga, þ.e. með kynningu 
og samtali í samstarfsnefndir aðila. Félögin átta sem unnu saman að viðræðum við borgina um 
kjarasamning áttu fund með fulltrúum Reykjavíkurborgar vegna þessa. Átta félög áttu fund með 
Reykjavíkurborg til að fara yfir þessa aðferðarfræði borgarinnar þar sem beðist var afsökunar á því að 
samráð hafi ekki verið haft við stéttarfélögin. Fram kom að gildandi reglur um fastlaunasamninga voru 
yfirfærðar á önnur laun og til stendur að uppfæra þær reglur í góðu samráði við stéttarfélögin. 

*Þess má geta að gildistími á yfirvinnu 1 og 2 í kjarasamningum aðila hvað varðar dagvinnufólk var 
breytt og tók ekki gildi fyrr en 1. janúar 2021 hjá öllum viðsemendum. 

Kjarasamningur við Samtök atvinnulifsins: 

Í desember 2020 var hafinn undirbúningur um að taka til endurskoðunar kjarasamning SA við félögin 
BHM.  Viðræðunefnd BHM var skipuð eftirfarandi: Maríanna H. Helgadóttir, formaður viðræðunefndar, 
Guðfinnur Þór Newman, varaformaður nefndarinnar og Júlíana Guðmundsdóttir, lögfræðingur. Með 
nefndinni starfar Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM. 

Í byrjun janúar 2021 var gengið frá samkomulagi um styttingu vinnuvikunnar sem taka átti gildi eigi 
síðar en 1. mars 2021. Með þessari styttingu vinnuvikunnar verður virkur vinnutími 35 stundir og 30 
mín. Unnið er að því að ganga frá ráðningarsamningsformi og ýmsum fylgiskjölum með 
ráðningarsamningi og ræða bókun um Starfsþróunarsetri háskólamanna. 

Stofnanasamningar 

Alls er félagið með 70 stofnanasamninga. Áætlað var að fara yfir alla stofnanasamninga og ljúka 
endurskoðun á þessu starfsári, m.a. m.t.t. menntunarákvæða, en það markmið náðist ekki. Enn á eftir 
að innleiða menntunarákvæði í 34 stofnanasamninga afturvirkt til fjögurra ára sbr. ákvæði gerðardóms 
frá 2015. 

Aðferðarfræði við talningu orlofsdaga hjá hinu opinbera 

Óljóst er hvaða aðferðafræði verður notuð við talningu orlofsdaga. Ekki er tekið á því kjarasamningum 
að orlofsstundum/dögum fækki í hlutfalli við styttingu vinnuvikunnar. Lögfræðingur félagsins og 
Bandalags háskólamanna vinna hvor um sig að minnisblaði fyrir FÍN annars vegar og minniblaði fyrir 
aðildarfélög BHM hins vegar. 

Samskipti milli FÍN og Hafrannsóknastofnunar 



 

FÍN átti fund með stjórnendum Hafrannsóknastofnunar vegna ýmissa mála sem félagið hafði haft 
spurnir af og hafði réttilega áhyggjur af. Farið var yfir bréf félagsins til stofnunarinnar á fundinum með 
stjórnendum, lið fyrir lið, og í lok fundar var bréfið skilið eftir hjá stofnuninni. Félagið sendi síðan 
umrætt bréf til trúnaðarmanna og bað trúnaðarmenn að áframsenda það bréf til félagsmanna FÍN til 
upplýsinga um að félagið hafi tekið ýmis mál upp við stofnunina. Bréf félagsins barst til fjölmiðla en 
félagið svaraði hvorki fyrirspurnum fréttamanna né hafði áhrif á það að bréf félagsins færi í fjölmiðla. Í 
kjölfarið barst harðort bréf frá forstjóra og öðrum stjórnendum Hafrannsóknastofnunar þar sem þess 
var krafist að stjórn og formaður FÍN myndu biðjast opinberlega afsökunar á meintum ærumeiðingum 
í umræddu bréfi að öðrum kosti muni stofnunin áskilja sér rétt til frekari aðgerða. Formaður FÍN bað 
stofnunin ítrekað um að hitta fulltrúa FÍN á fundi til að ræða málið frekar án árangurs.  

Ágreiningsmál/umsagnir 
Verkfallslistar 

Félagið hefur haft upp varnir gagnvart ríki og sveitarfélögum vegna auglýsinga um störf sem 
eru undanþegin verkföllum. Á síðasta ári féllst Félagsdómur á að 2 störf af 2 störfum hjá ríkinu 
sem FÍN andmælti skyldu felld út af lista um störf undanþegin verkföllum. 

Dómsmál 

Stjórn FÍN samþykkti að fara í nokkur dómsmál fyrir hönd sinna félagsmanna og voru málin af 
eftirfarandi toga: 

 Vegna menntunarákvæða gerðardóms. Sátt náðist í því máli áður en það fór fyrir félagsdóm. 
 Vegna ólögmætrar uppsagnar í veikindaleyfi. Sátt náðist í því máli áður en það fór fyrir 

félagsdóm. 
 Vegna ólögmætrar uppsagnar/niðurlagningu starfs. Sátt náðist í því máli áður en það fór fyrir 

félagsdóm. 
 Vegna ólögmætrar uppsagnar. Sátt náðist í því máli áður en það fór fyrir félagsdóm. 
 Vegna mat á viðbótarnámi skv. stofnanasamningi. Ekki komin niðurstaða. 
 Vegna mats á masters og doktorsnámi skv. ákvæðum gerðardóms. Málið fer fyrir héraðsdóm. 

Niðurstaða liggur ekki fyrir. 

Jafnframt óskaði félagsmaður eftir því að félagið myndi fara í mál út af fjölda orlofsdaga sem samið var 
um í kjarasamningi. Viðkomandi telur að FÍN hafi samið um lakari orlofsrétt en tryggður var í lögum 
sem samþykkt voru 2019. Kjarasamningur FÍN var samþykktur 2020 og ávinnsla 30 daga orlofs hófst 
frá og með 1. maí 2020 og kemur til úttektar á orlofsárinu 2021. FÍN telur erfiðleikum bundið að fara á 
eigin vegum fyrir dómstóla án þess að hafa einstakling á bak við kröfuna þar sem túlkun félagsins er á 
sama veg og túlkun kjara- og mannauðssviðs og var kynnt þannig þegar kjarasamningurinn var borinn 
undir atkvæði félagsmanna. Viðkomandi félagsmaður er ekki tilbúinn til að leggja sjálfur fram kröfu á 
sinn vinnuveitanda og þiggja aðstoð félagsins við málaferli ef til þess kæmi. Erindinu var því hafnað. 

Umsagnir um frumvörp 

Formaður og lögfræðingur FÍN sendu umsögn til Atvinnuveganefndar Alþingis vegna niðurlagningu 
Nýsköpunarmiðstöðvar og kallaði Atvinnuveganefnd þau á fund nefndarinnar til að fylgja umsögn sinni 
eftir.  

FÍN sendi einnig umsögn til samráðsgáttar stjórnvalda vegna áforma um Hálendisþjóðgarð. 

  



 

Náttúrufræðingar á Norðurlöndunum 

FÍN er aðili að Nordiska landbruksakademikerrådet (NLR) sem er samstarf náttúrufræðinga á 
Norðurlöndunum. Fjarfundur var haldinn þann 16. júní 2020 og var gengið frá nýrri skipulagsskrá, en 
breytingin á skipulagsskránni heimilar að fleiri félög innan Norðurlandanna geta sótt um aðild að NLR, 
en þó með þeim fyrirvara að aðilar að NLR þurfa að samþykkja umsóknina. Á fundinum var Loimu í 
Finnlandi veitt aðild að NLR. Til stóð að halda fund í Kaupmannahöfn í september 2020 en vegna COVID-
19 var því frestað til desember 2020 og síðan til janúar 2021. Fundinum nú í janúar var síðan aflýst. Til 
stendur að halda árlegan staðfund á Íslandi í júní 2021, jafnvel kemur til greina að hann verði í ágúst 
2021, en allt veltur þetta á stöðu mála varðandi COVID-19. Þess má geta að Maríanna H. Helgadóttir 
var kosinn formaður í ráðinu á fundi aðila 2019 og til stóð að kosinn yrði nýr formaður 2020, en ekki 
hefur orðið fundur og því hefur Maríanna enn stýrt formennsku í ráðinu. 

Lög félagsins 

Stjórn FÍN telur að breyta þurfi lögum félagsins vegna tilkomu rafrænna funda og rafrænna kosninga, 
ásamt því að setja skyldur á hendur félagsmanna um að upplýsa félagið um það netfang sem 
félagsmenn vilja að félagið noti til að senda út tilkynningar og nota til að senda á kjörseðil/la. Það er 
því á dagskrá aðalfundar að ræða um slíka breytingu á lögum félagsins. 

Jafnframt hefur verið rætt á stjórnarfundum félagsins hver sé æskileg stærð stjórnar FíN. Ákveðið var 
að ræða það frekar á aðalfundi félagsins og verður Friðþjófur Árnason frummælandi að þeirri umræðu. 

Bandalag háskólamanna 

Aðalfundur BHM og Stefnumótunarþing BHM 

Aðalfundur BHM var haldinn 27. maí 2020, hann var haldinn í fjarfundi. Félagið átti 22 
aðalfundarfulltrúa á fundinum. Fundurinn gekk þokkalega, en tæknilegir örðugleikar urðu þess 
valdandi að kjörstjórn úrskurðaði atkvæðagreiðslu um ályktanir ógilda.  

Ákveðið hafði verið fyrirfram að leggja upp með að halda framhaldsaðalfund um haustið og hafa þann 
fund í staðfundi til að geta rætt í þaula tillögu um nýtt gjaldamódel BHM vegna iðgjalda aðildarfélaga 
BHM til BHM.  Til stóð að afgreiða slíkt módel á þeim fundi. Upp kom formgalli á því að gera það með 
þeim hætti því á aðalfundinum í maí var búið að loka liðnum lagabreytingar, en breytingar á 
gjaldamódeli kallaði á lagabreytingar. Því var öllum ljóst að ekki væri hægt að taka 
gjaldamódelstillöguna til afgreiðslu. Framhaldsaðalfundurinn fór fram þann 9. september 2020 og voru 
aðildargjaldamódelið rætt í þaula og aðalfundur fól  formannaráði BHM að sjá til þess að haldinn yrði 
aukaaðalfundur til að taka gjaldamódelið fyrir á þeim fundi til afgreiðslu. Formannaráð BHM ákvað að 
halda aukaaðalfund 26. nóvember 2020. Á þeim fundi voru gerðar lagabreytingar og nýtt gjaldamódel 
samþykkt.  

Til stóð að halda veglegt stefnumótunarþing BHM á Selfossi í nóvember 2020, en því var frestað. 

Í ár er formannskjör hjá BHM og hefur Þórunn Sveinbjarnadóttir ákveðið að bjóða sig ekki fram til 
formanns BHM. Þórunn er að ljúka sínu sjötta ári hjá BHM. Hún hefur nú þegar látið af störfum sem 
formaður BHM, þó hún fylgi nokkrum málum eftir, og hefur Jóhann Gunnar Þórsson, varaformaður 
tekið tímabundið við formannskeflinu fram að aðalfundi BHM. Fyrir liggur að val aðalfundarfulltrúa um 
næsta formann BHM verður á milli tveggja aðila en það eru Maríanna H. Helgadóttir, formaður FÍN, og 
Friðrik Jónsson, formaður FHSS, sem gefa kost á sér í embætti formanns BHM. Aðalfundur BHM verður 
haldinn 27. maí nk. Framboðsnefnd mun sjá til þess að báðir frambjóðendur muni fá tækifæri til að 
kynna sig fyrir aðalfundarfulltrúum. Kosning formanns fer fram rafrænt tveimur vikum fyrir aðalfund 
BHM. 



 

Formannaráðsfundir 

Formannaráðsfundur eru haldnir reglulega yfir starfsárið. Eftirfarandi atriði voru m.a. rædd á vegum 
formannaráðs: 

 EKKO stefna. Niðurstaða úr vinnstaðagreiningu var kynnt félögunum innan aðildarfélaga BHM, 
en Auðnast gerði áhættumat meðal BHM og aðildarfélaga BHM. Í kjölfarið var unnin EKKO 
(Einelti, kynbundið áreiti, kynferðisleg áreitni eða ofbeldi) stefna. Stefnt er að því að ganga frá 
samskiptasáttmála milli aðila. 

 COVID-19 hópur. Stofnaður var sérfræðingahópur launafólks til að meta áhrif COVID-19 en sá 
hópur innihélt engan frá samtökum launafólks. Hópurinn er byrjaður að vinna að greiningu. 

 Skýrsla um stöðu loftslagsmála á Íslandi. Sameiginlegt verkefni ASÍ, BHM og BSRB innan NFS 
(Nordens fackliga samorganisation). Hluti af þessari vinnu er að hvert land vinni landsskýrslu, 
en í skýrslunni á að reyna að greina sameiginlega fleti. Stefnt er að því að verkalýðsfélög beiti 
sér gagnvart stjórnvöldum varðandi loftslagsmálin. 

 Ritun grænbókar um vinnumarkaðinn. Skipuð hefur verið þriggja manna nefnd til að skrifa 
tillögur grænbókar um vinnumarkaðinn. Forsætisráðherra hefur skipað Henný Hinz, Elínu 
Blöndal og Vilhjálm Egilsson í nefndina og eiga þau að hafa samráð við aðila vinnumarkaðarins 
í starfi sínu. Fulltrúi BHM situr í samráðshópi sem á að vinna með nefndinni. 

 Ásýnd og endurmörkun BHM. Stjórn BHM hefur látið vinna nýja grafíska ásýnd BHM. 
 Skipun í starfshóp um endurmat á störfum kvenna. Formaður BHM var skipuð í starfshóp um 

endurmat á störfum kvenna sem settur var á fót samkvæmt bókun í kjarasamningum BSRB. 
 Rafræn fræðsla 2020 og fræðsludagskrá 2021. Lokað svæði hefur verið búið til fyrir 

félagsmenn í aðildarfélögum BHM til að nálgast rafræna fræðslu. 
 Jöfnun launa á milli markaða. Staðan í 7. gr. starfshópnum. Dráttur hefur orðið á greiðslum í 

samræmi við samkomulag sem gert var millil aðila í tengslum við kjarasamninga. Gögn sem 
berast frá Hagstofunni bæru það alltaf með sér slæma stöðu kvennastéttanna. 

Starfsþróunarsetur háskólamanna 

Unnið er að nýjum samþykktum fyrir STH og ný stjórn hefur verið skipuð. Tveir fulltrúar frá ríki og 
sameiginlegur fulltrúi frá borg/sveit sitja í stjórn setursins fyrir hönd vinnuveitanda og þrír fulltrúar frá 
aðildarfélögum BHM sitja í stjórn setursins fyrir hönd aðildarfélaga BHM. Stefnan er sú að gera ráð fyrir 
að öll félög og allir félagsmenn aðildarfélaga BHM geti greitt í setrið. 

Tilnefningar FÍN í stjórnir, sjóði og nefndir BHM 

Stjórn FÍN tilnefndi eftirfarandi aðila til framboðsnefndar BHM vegna komandi aðalfundar BHM og 
sjóða BHM: 

Formaður BHM:  Maríanna H. Helgadóttir, formaður FÍN 

Stjórn BHM: Þorkell Heiðarsson  

Framboðsnefnd BHM: Svava S. Steinarsdóttir 

Stjórn Starfsmenntunarsjóðs BHM: Guðrún Nína Petersen 

Stjórn Orlofssjóðs BHM: Lilja Grétarsdóttir, formaður OBHM 

Orlofssjóður BHM: Margrét Geirsdóttir, skoðunarmaður reikninga 

Stjórn Styrktarsjóðs BHM: Runólfur Vigfússon, meðstjórnandi 

  



 

Könnun um fjarvinnu 

Kjara og réttindanefnd BHM hefur ákveðið að senda út könnun til að fá yfirlit yfir fjarvinnu félagsmanna 
aðildarfélaga BHM. Stjórn FÍN ákvað að senda megi netfangalista til bandalagsins vegna þessarar 
könnunar. Unnið er að kynningu á niðurstöðum úr þessari könnun á vegum BHM. 

Viðbragðsáætlun BHM og FÍN vegna COVID-19 

BHM hefur gert viðbragðsáætlun vegna COVID-19 og FÍN hefur gert sambærilega viðbragðsáætlun. 
Fundir fara fram að mestu leyti með fjarfundarbúnaði og önnur mál afgreidd með símtali eða 
tölvupósti. 

Skrifstofa 

Húsnæðismál 

Skrifstofur FÍN fluttu suðausturhluta húsnæðisins í september sl. en félagið keypti 3,655% í Húsfélagi 
BHM sem svarar til um það bil 32,83 m2 fyrir um rúmlega 18,8 milljónir. Gert er ráð fyrir að á árinu 
verði farið í einhverja endurnýjun á húsbúnaði. 

Starfsmenn á skrifstofu 

Á skrifstofu félagsins starfa að jafnaði þrír starfsmenn í fullu starfi. Nú starfa Maríanna H. Helgadóttir, 
formaður félagsins og framkvæmdastjóri, Runólfur Vigfússon, lögfræðingur og Orri Þrastarson, 
sérfræðingur í fullu starfi hjá félaginu. Bæði Maríanna og Runólfur voru í fullu starfi allt starfsárið en 
Orri hóf störf hjá félaginu 1. október sl. Álag á formann/framkvæmdastjóra og lögfræðing félagsins 
hefur því verið mikið þar sem við höfum verið undirmönnuð mest allt starfsárið. 

Þess má geta að Berglind Sigurðardóttir sem var í veikindaleyfi óskaði eftir starfslokum og Ásdís 
Gíslason sem var ráðin í desember 2019 og var ráðin tímabundið til júní 2020 óskaði eftir tímabundnu 
launalausu leyfi í mars sl. til að starfa hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í tímabundnu verkefni vegna 
COVID-19. Eins og öllum er ljóst er þessi tímabundni faraldur enn í gangi svo úr varð að hún óskaði eftir 
starfslokum hjá félaginu.  

Breyting á opnunartíma skrifstofu 

Ákveðið að breyta opnunartíma skrifstofunnar með þeim hætti að skrifstofan væri opin fyrir innlit kl. 
11:00 – 12:00 þriðjudaga og fimmtudaga og frá kl. 13:00 – 14:00 á mánudögum og miðvikudögum. 
Lokað yrði á föstudögum. Símatími væri á sama tíma. Öllum tölvupóstum sem berast á netfangið 
fin@bhm.is yrði svarað innan tveggja virkra daga. Skipulögð viðtöl við félagsmenn verða þó hvenær 
sem er innan dagsins. Þannig geta félagsmenn gengið að þjónustunni þegar hún er í boði og hægt er 
að veita hana í stað þess sem að starfsmenn hafa oft ekki verið við eða getað tekið síma vegna annarra 
starfa s.s. í viðtölum við félagsmenn eða á fundi. Tók þessi breyting gildi í lok október sl. Um er að ræða 
tilraunverkefni og metið verður hvort þetta hafi tekist vel og hvort ástæða sé til að framlengja verkefnið 
eða breyta því eitthvað. Aftur á móti þá hefur skrifstofa FÍN og Þjónustuver BHM verið lokað fyrir 
almennum heimsóknum. 

Vefsíða FÍN 

Félagið hefur þýtt stóran hluta vefsíðna félagsins yfir á ensku. Enska vefsíðan fór í loftið í nóvember sl.  
og stjórn FÍN hefur einnig rætt um að þýða þurfi kjarasamninga félagsins yfir á ensku í samvinnu við 
launagreiðendur. 

 

 



 

Persónuverndarstefna 

BHM og FÍN er með sama persónuverndarfulltrúa og unnið er að gerð vinnsluskráa og skráningu 
verkferla í samráði við hann. 

Endurskoðendur EY kynna niðurstöður ársreikninga og skráning raunverulegra eigenda 

Endurskoðendur Ernst og Young (EY) hafa endurskoðað bókhald félagsins og stillt upp ársreikningi og 
var hann undirritaður rafrænt.  Töluverður hagnaður er á árinu og lagt er til á aðalfundi að lækka 
félagsgjöldin úr 0,7% niður í 0,65%.  

Framboð á aðalfundi FÍN 

Samkvæmt lögum félagsins þurfa félagsmenn að bjóða sig fram fyrir 1. febrúar ár hvert vilji þeir bjóða 
sig fram til embætta á vegum félagsins. Reynslan hefur verið sú að fleiri sæti eru til staðar en 
félagsmenn sækjast eftir, svo stjórn hefur þurft að finna einstaklinga í laus embætti. Þetta er ekki 
óskastaða en stjórn FÍN reynir að gæta að því að stjórnarmenn komi af öllum vinnumarkaðinum. 

Þakkir 
Ég óska fráfarandi stjórnar- og nefndarmönnum farsældar í framtíðinni og býð samhliða því nýja 
félagsmenn velkomna í stjórn og nefndir á vegum félagsins. Ég vil einnig þakka starfsfólki fyrir þeirra 
framlag til félagsins, en starf þeirra er ómetanlegt fyrir okkar félagsmenn. 

 

 

  


