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Forsíðumynd

Fjölmennur
vinnustaðafundur

Heiðurshjónin, Sveinn Rúnar
Arason og Ragnhildur Hreiðarsdóttir
Reglulega standa stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum fyrir vinnustaðafundum
frá Húsavík fóru í sumarferð stéttar á svæðinu. Sá fjölmennasti í sögu stéttarfélaganna var haldinn síðla sumars
með starfsmönnum Beck & Pollitzer sem verið hafa hér við störf undanfarna
félaganna í Borgarfjörð eystri í sumar.
mánuði. Fyrirtækið hefur komið að því að setja upp búnað í verksmiðju PCC
Myndin er tekin úr ferðinni.

á Bakka. Rúmlega 180 manns mættu á fundinn en það eru allir starfsmenn
fyrirtækisins á Bakka. Fulltrúar Framsýnar fóru yfir helstu leikreglur íslensks
vinnumarkaðar og réttindi launþega. Svo var boðið upp á tertur sem bakaðar
voru í Heimabakarí. Almenn ánægja var meðal viðstaddra með fundinn og
Ef þessir tveir heiðursmenn væru fengnir til að leysa heimsmálin og stjórnmálin greinilega töluverður áhugi á viðfangsefninu.
á Íslandi væri staðan miklu, miklu betri en hún er í dag. Þetta eru félagarnir Reynir
Jónasson og Bjarni Sigurjónsson sem tóku tal saman yfir kaffibolla á dögunum í
Skóbúð Húsavíkur sem er ein ef ekki besta skóbúð landsins.

Spekingar spjalla

Fjölmennasti vinnustaðafundur á vegum Framsýnar var haldinn á Bakka með
starfsmönnum Beck & Pollitzer. Boðið var upp á kynningu á starfsemi félagsins,
réttindum starfsmanna og tertu.

Góður gestur í heimsókn

Þorsteinn Gunnarsson sveitarstjóri Skútustaðahrepps leit við á Skrifstofu
stéttarfélaganna. Að sjálfsögðu voru málefni héraðsins tekin til umræðu s.s.
staða sveitarfélaga, umhverfismál og uppgangurinn í atvinnulífinu svo ekki
sé talað um framkvæmdirnar sem tengjast uppbyggingu PCC á Bakka. Það
er alltaf ánægjulegt að fá góða gesti í heimsókn eins og Þorstein, hér er hann
á tali við starfsmenn stéttarfélaganna og Magnús Þorvaldsson sem starfar
hjá VÍS á Húsavík.

Aðalfundur Sjómannadeildar
Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar verður
haldinn fimmtudaginn 28. desember kl. 17:00
í fundarsal stéttarfélaganna.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál
Skorað er á sjómenn innan deildarinnar að mæta á
fundinn og taka þátt í umræðum um málefni sjómanna.
Að sjálfsögðu verða hefðbundnar veitingar í boði.
Sjómannadeild Framsýnar

Samningur undirritaður

Við upphaf sláturtíðar hjá Fjallalambi í september skrifuðu fulltrúar
Framsýnar, stéttarfélags og fyrirtækisins undir samning um kaup og kjör
starfsmanna í sláturtíðinni á Kópaskeri í haust. Aðilar hafa gert með sér
samning á hverju ári um kjör og aðbúnað starfsmanna. Það er til mikillar
fyrirmyndar að Fjallalamb skuli leggja áherslu á að viðhalda samningnum
og gefa starfsmönnum og þar með Framsýn möguleika á að koma með
breytingar á samningnum enda sé talin ástæða til þess á hverjum tíma.

Aðalsteinn Árni og Björn Víkingur handsöluðu samninginn fyrir sláturtíðina
í haust.

Hvað þarf að laga
í kjarasamningum?

Fljótlega hefst vinna á vegum Framsýnar að yfirfara
kjarasamninga sem félagið á aðild að í gegnum LÍV
og Starfsgreinasamband Ísland. Kjarasamningar eru
lausir á næsta ári. Hér með er skorað á félagsmenn sem
vilja koma með ábendingar um það sem betur má fara
í núgildandi kjarasamningum á framfæri við Skrifstofu
stéttarfélaganna. Hægt er að senda ábendingarnar á
netfangið kuti@framsyn.is.
Framsýn, stéttarfélag
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Aðalfundur
Deildar verslunarog skrifstofufólks
Aðalfundur Deildar verslunar- og
skrifstofufólks innan Framsýnar
verður haldinn þriðjudaginn 30.
janúar
kl. 20:00 í fundarsal stéttarfélaganna.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál
Skorað er á félagsmenn sem falla undir starfsemi
deildarinnar að mæta á fundinn og taka þátt í umræðum
um málefni verslunar- og skrifstofufólks. Að sjálfsögðu
verða hefðbundnar veitingar í boði.
Deild verslunar- og skrifstofufólks
innan Framsýnar

Framsýn-ung
= spennandi kostur

Innan Framsýnar starfar ungliðaráð Framsýnar-ung sem skipað er til eins
árs í senn, það er á haustin. Ungliðaráðið er skipað fjórum félagsmönnum á
aldrinum 16 – 35 ára. Ráðinu er ætlað að huga að stöðu og hagsmunum ungs
launafólks í samfélaginu og tryggja að rödd unga fólksins heyrist í starfi og
stefnumótun Framsýnar, stéttarfélags. Við leitum til ungs fólks að gefa kost á
sér í þetta skemmtilega og gefandi starf í þágu ungs fólks. Áhugasömum er
bent á að hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna eða með því að senda
netpóst á netfangið kuti@framsyn.is.

Innan Framsýnar hefur starfað ungliðaráð sem komið hefur sérstaklega að
málefnum ungs fólks. Hér má sjá þrjár hressar stúlkur sem komið hafa að þessu
starfi, það er Eva Sól, Sigurbjörg Arna og Laufey Ása. Hér eru þær á þingi
Alþýðusambands Norðurlands í haust.

Dagatöl og minnisbækur

Dvöl í orlofshúsi í boði

Framsýn á notalegan bústað
í Dranghólaskógi í Öxarfirði.
Nánar tiltekið er bústaðurinn rétt
fyrir ofan Lund. Félagsmenn geta
fengið hann leigðan í viku, einstaka
daga eða yfir helgi í haust og vetur
enda sé fært að bústaðnum vegna
snjóa. Rétt er að taka fram að helgarleigan er aðeins kr. 10.000,- það er frá
föstudegi til sunnudags. Aðra daga er leigan kr. 3.000 per. sólarhring. Þetta
er kjörin bústaður til að slappa af og njóta lífsins í frábæru umhverfi. Frekari
upplýsingar eru í boði á Skrifstofu stéttarfélaganna.

Orlofshús á Illugastöðum

Við þurfum ekki alltaf að fara
langt til að njóta lífsins í fallegu
og rólegu umhverfi. Framsýn á
notalegan bústað á Illugastöðum
sem verður í útleigu í vetur til
félagsmanna. Umsjónarmenn
með bústaðnum á Illugastöðum
munu sjá um útleigu á bústaðnum yfir vetrarmánuðina fyrir utan páskana.
Áhugasömum er bent á að hafa beint samband beint við þau varðandi dvöl
í bústaðnum sem jafnframt veita frekari upplýsingar. Síminn á Illugastöðum
er 4626199. Heiðurshjónin á staðnum heita Jón og Hlíf.

Viltu starfa fyrir Framsýn?

Á næstu vikum mun kjörnefnd Framsýnar hefja störf með það að
markmiði að stilla upp í stjórnir, ráð og nefndir á vegum félagsins fyrir
næsta kjörtímabil sem eru næstu tvö ár, það er frá árinu 2018 til 2010. Um
er að ræða bæði gefandi og skemmtilegt starf. Hafir þú áhuga fyrir því að
hafa áhrif innan félagsins og móta stefnu félagsins í kjaramálum og öðrum
þeim málum sem félagið hefur aðkomu að á hverjum tíma er þér bent á að
hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna eða með því að senda netpóst á
netfangið kuti@framsyn.is. Kjörgengi hafa allir félagsmenn Framsýnar.
Kjörnefnd Framsýnar

Húfur í boði

Veturinn er kominn með tilheyrandi kulda og snjó.
Þá er gott að hafa aðgengi að húfum frá Framsýn
og Þingiðn. Félagsmenn eru velkomnir í heimsókn
á Skrifstofu stéttarfélaganna hafi þeir áhuga fyrir því
að eignast góða vetrarhúfu.

Félagsmönnum stéttarfélaganna stendur til boða að fá
dagatöl og minnisbækur á Skrifstofu stéttarfélaganna,
það er eftir 15.desember þar sem dagatölin og
minnisbækurnar eru í prentun.
STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Atvinnumál til umræðu
á fundi ráðsins

Vinnumarkaðsráð Norðurlands Eystra fundaði á Húsavík í lok ágúst.
Formaður Framsýnar var gestur fundarins. Hann var beðinn um að fara yfir
stöðuna á Húsavík og nágrenni varðandi atvinnu- og byggðamál. Töluvert
er um að hinir ýmsu aðilar óski eftir fyrirlestrum frá forsvarsmönnum
stéttarfélaganna er varðar þessi mál enda mikið um að vera á svæðinu er
tengist sérstaklega uppbyggingunni á Bakka.

AN fagnar 70 ára afmæli

35.
þing
Alþýðusambands
Norðurlands var haldið að Illugastöðum
í Fnjóskadal 29.-30. september. Þing
sambandsins eru haldin annað hvert
ár. Um þessar mundir eru liðin 70 ár frá
stofnun Alþýðusambands Norðurlands,
sambandið var stofnað í Verkalýðshúsinu
á Akureyri. Þá sameinaðist norðlenskt
alþýðufólk í kröfum sínum fyrir
bættum kjörum. Stofnendur voru 18
verkalýðsfélög með samtals um 4000
meðlimi á svæðinu frá Langanesi að
Ströndum. Í dag eru 11 stéttarfélög
innan vébanda Alþýðusambands
Norðurlands og greiðandi félagar þeirra Félagar í Framsýn tóku þátt í
telja tæplega 14. 000 manns. Árið 1947 þingi AN, auk hefðbundinna
kröfðust verkamenn viðunandi lífskjara fundarstarfa var því fagnað
og 70 árum síðar er það enn stærsta sérstaklega að 70 ár eru liðin frá
baráttumál verkalýðshreyfingarinnar. stofnun sambandsins.
Þing Alþýðusambands Norðurlands í ár
var að mestu helgað þessum tímamótum sem fór vel fram.

Byggt og byggt á Húsavík

Óvenju mikið er um nýbyggingar á Húsavík um þessar mundir enda
mikill uppgangur á svæðinu í atvinnumálum. Þar vegur þyngst húsin sem
byggð eru í Holtahverfi sem reist eru í tengslum við verksmiðju PCC á Bakka.
Þess utan eru nokkrir einstaklingar að byggja sér íbúðarhúsnæði auk þess
Formaður Framsýnar fór yfir atvinnumálin á svæðinu á fundi með
sem uppbygging Sjóbaðana á Húsavíkurhöfða eru í fullum gangi en reiknað
Vinnumarkaðsráði Norðurlands Eystra sem hélt fund á Húsavík.
er með að þau verði tekin í notkun á næsta ári. Á meðfylgjandi mynd má
sjá starfsmenn við störf sem voru að ganga frá þaki á húsi í Holtahverfinu.

Víða vöntun á starfsfólki

Talsmaður Framsýnar fór nýlega í heimsókn í ÚA sem rekur fiskþurrkun
í Reykjadal sem áður bar nafnið Laugafiskur. Að venju var mikið að gera
og starfsmenn gáfu sér varla tíma til að líta upp frá vinnunni. Í máli þeirra
kom fram að vöntun hefur verið á starfsfólki til starfa. Svo á reyndar við
víða í héraðinu ekki síst þar sem mikill uppgangur er í byggingariðnaði
og ferðaþjónustu. Formaður Framsýnar átti gott spjall við starfsmenn og
borðaði með þeim morgunverð.

Sláturtíð lokið
hjá Norðlenska

Sláturtíðin hjá Norðlenska á Húsavík í haust gekk afar vel í alla staði. Í
heildina var slátrað 95.512 lömbum og fullorðnu fé. Aldrei áður hefur
verið slátrað eins miklu af sauðfé eins og í haust hjá Norðlenska á Húsavík.
Rúmlega 180 manns komu að slátruninni frá ýmsum þjóðlöndum enda ekki
hægt að manna sláturhúsið nema með erlendum starfsmönnum að hluta.
Guðný Gríms og Jakob Gunnar starfa við fiskþurrkun hjá ÚA á Laugum. Þau Sumir þeirra koma ár eftir ár til starfa á Húsavík en sláturtíðin stóð frá 31.
hafa bæði verið mjög virk í starfi Framsýnar og eiga miklar þakkir skyldar ágúst til 27. október. Fyrir liggur að Norðlenska er mikilvægur vinnustaður
á Húsavík eins og þessi frétt ber með sér.
fyrir það.

Náms- og fræðslustyrkir í boði
Félagsmenn Framsýnar eiga aðild að öflugum fræðslusjóðum í
gegnum félagið sem þeir geta notað sæki þeir námskeið eða stundi nám
á framhalds- eða háskólastigi. Jafnframt geta fyrirtæki sem greiða til
Framsýnar einnig fengið góða styrki til námskeiðahalds á vinnustöðum.
Þá er rétt að geta þess að félagsmenn Verkalýðsfélags Þórshafnar,
Starfsmannafélags Húsavíkur og Þingiðnar hafa sömuleiðis gott aðgengi
að niðurgreiðslum á námskeiðs- eða skólagjöldum. Frekari upplýsingar
er hægt að fá á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík.
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Það eru mörg hörkutólin sem komu að sláturtíðinni í haust.
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Breið og góð þátttaka
í stofnfjáraukningu

Á vormánuðum 2016 var ákveðið að auka stofnfé Sparisjóðs SuðurÞingeyinga og skyldi stofnfjáraukningunni ljúka í ágúst 2017. Bæði var
horft til núverandi stofnfjáreigenda en einnig annarra viðskiptamanna og
velunnara sparisjóðsins. Viðtökur hafa verið góðar innan héraðs og einnig
hafa allmargir aðilar víðsvegar af landinu tekið þátt. Stofnfé hefur aukist
úr 67,5 milljónum í 157 milljónir og stofnfjáreigendur eru nú um 370.
Stofnfjáraukningin hefur styrkt félagslega stöðu Sparisjóðs Suður-Þingeyinga
og gerir sjóðnum kleift að auka útlán sín og mæta kröfum eftirlitsaðila.
Nýir stofnfjáraðilar eru boðnir velkomnir í hópinn og öllum sem lagt hafa
sparisjóðnum lið með stofnfjárframlögum er þakkað traustið. Lokið er
uppgjöri rekstrar Sparisjóðs Suður-Þingeyinga vegna fyrri árshelmings
2017. Reksturinn var í góðu jafnvægi, bæði innlán og útlán jukust verulega
og rekstrarhagnaður eftir skatta var 14,7 milljónir. Heildareignir í lok
tímabilsins voru um 7,9 milljarðar, bókfært eigið fé 618 milljónir og CAD
eiginfjárhlutfall sjóðsins 16,4%.

VM í kynnisferð á Húsavík

Nú í nóvember komu góðir gestir í heimsókn frá Félagi vélstjóraog málmtæknimanna til að kynna sér uppbygginguna á Bakka og á
Þeistareykjum. Félagið er landsfélag með aðsetur í Reykjavík. Gestirnir sem
komu í heimsókn voru Guðni Gunnarsson, Elzbieta Sajkowska og Benóný
Harðarson. Eftir kynningu á framkvæmdunum hjá stéttarfélögunum var farið
í heimsókn til forsvarsmanna PCC á Bakka sem tóku vel á móti fulltrúum
VM og stéttarfélaganna á Húsavík. Þaðan var síðan haldið á Þeistareyki þar
sem fulltrúi á vegum Landsvirkjunar opnaði sína arma og fræddi gestina um
stöðvarhúsið og orkuöflun Landsvirkjunar á svæðinu. Ástæða er til að þakka
fulltrúum PCC og Landsvirkjunar fyrir góðar móttökur.

Jólaboð stéttarfélaganna
Einstaklingar, fjárfestingasjóðir, sveitarfélög og stéttarfélög í Þingeyjarsýslum
hafa komið að því kaupa stofnfé í Sparisjóði Suður- Þingeyinga til að efla
sjóðinn í heimabyggð. Ekki þarf að taka fram að sjóðurinn er afar mikilvæg
fjármálastofnun í héraðinu. Stéttarfélögin Framsýn og Þingiðn hafa nú gerst
aðilar að sjóðnum með kaupum á stofnfé.

Öflugt vinnustaðaeftirlit
skilar árangri

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum halda úti öflugu vinnustaðaeftirliti sem
skilað hefur góðum árangri.Nú síðast í september gerðu félögin alvarlegar
athugasemdir við starfsemi undirverktakans Korman sem starfaði um
tíma við framkvæmdirnar á Þeistareykjum við klæðningu á stöðvarhúsinu.
Grunur leikur á að fyrirtækið hafið ekki verið að greiða eftir íslenskum
kjarasamningum og að ráðningarsamningar starfsmanna hafi verið falsaðir.
Um er að ræða erlend fyrirtæki frá Póllandi sem hefur ekki verið með
starfsstöð á Íslandi. Þrátt fyrir að félagið hafi krafist þess að fyrirtækið legði
fram launaseðla, vinnuskýrslur, ráðningarsamninga og gögn um millifærslur
á launum starfsmanna í banka hefur fyrirtækið ekki orðið við þeirri ósk. Þá
hefur félagið gert hlutaðeigandi aðilum, það er verktakanum Munck sem hafði
Korman í vinnu sem og verkkaupanum Landsvirkjun, Vinnumálastofnun
og ASÍ grein fyrir málinu. Reynist það rétt að ráðningarsamningarnir séu
falsaðir er um alvarlegt brot að ræða hjá fyrirtækinu sem hefur ekki, þegar
þetta er skrifað, skilað inn umbeðnum upplýsingum. Þar sem ekki er í
gildi keðjuábyrgð á Íslandi með stórframkvæmdum reynist oft erfitt að ná
fram réttlæti í svona málum þar sem viðkomandi fyrirtæki eru starfandi í
útlöndum.

Öflugt vinnustaðaeftirlit hefur skilað góðum árangri á svæðinu. Myndin tengist
ekki fréttinni.

Að venju standa stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum fyrir opnu húsi á
aðventunni. Opið hús verður laugardaginn 9. desember frá kl. 14:00
til 18:00. Boðið verður upp á rjúkandi kaffi og tertur frá Heimabakaríi
auk tónlistaratriða af bestu gerð. Að sjálfsögðu eru allir velkomnir.
Stéttarfélögin

Býrð þú svo vel að eiga gamla mynd?

Á næsta ári verða 100 ár liðin frá stofnun
Verkakvennafélagsins Vonar, félagið er hluti af
Framsýn í dag. Í tilefni að því stendur til að halda
ljósmyndasýningu af verkakonum við störf. Verkefnið
er unnið í samstarfi við Menningarmiðstöð Þingeyinga.
Við auglýsum því eftir myndum af konum við störf, ekki
síst gömlum myndum. Allar myndir eru reyndar vel
þegnar. Hugmyndin er að fá að taka eftir áhugaverðum
ljósmyndum sem endurspegla tíðarandann hér á
árum áður. Frekari upplýsingar gefur Aðalsteinn Árni
Baldursson á Skrifstofu stéttarfélaganna.
Framsýn, stéttarfélag
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Flugfélagið Ernir fjölgar
ferðum til Húsavíkurnú flogið á laugardögum

Stóriðju- og virkjanaárátta
– stríð á hendur ósnortnum
víðernum

Flugfélagið Ernir hefur þegar ákveðið að fjölga ferðum til Húsavíkur með
því að hefja áætlunarflug á laugardögum í vetur. Markmiðið er að auka
þjónustuna við flugfarþega og þá sem flytja vörur með flugfélaginu. Fram
að þessu hefur Ernir flogið alla aðra daga vikunnar. Stéttarfélögin fagna
þessari ákvörðun flugfélagsins sem hefur unnið vel með heimamönnum
er varðar flugsamgöngur milli Húsavíkur og Reykjavíkur. Þrátt fyrir að tvö
áætlunarflug séu nánast daglega til Húsavíkur á vegum flugfélagsins hefur
félagið brugðist vel við þessum aðstæðum og flogið allt að fimm sinnum til
Svo skrifar Tómas Guðbjartsson læknir og náttúruunnandi í grein og
Húsavíkur á dag þar sem mikil eftirspurn hefur verið eftir flugi milli þessara
talar fyrir blómstrandi ferðaþjónustu sem skapi langmestar gjaldeyristekjur
áfangastaða.
Íslendinga. Hann varar við stóriðju og að virkjunarframkvæmdum verði
framhaldið á Íslandi. Hann gleymir hins vegar að bera saman launakjör í
þessum tveimur atvinnugreinum sem eru miklu hærri í stóriðjunni. Annar
þekktur Íslendingur, Skúli Mogensen eigandi WOW air tekur í sama streng
og varar við stóriðju. Þess í stað sé mikilvægt að auka tíðni flugumferðar um
Keflavíkurflugvöll, markmið flugfélagsins sé að fjölga farþegum um nokkrar
milljónir á komandi árum.
Þessir menn og þeir sem tala niður stóriðju eru yfirlýsingaglaðir í nafni
náttúruverndar, sem þeir gera út á með því að taka sérstaklega fram að þeir
séu einmitt sérstakir náttúruunnendur. Skyldi Skúli hafa gleymt að reikna út
hvað það mengar að fjölga flugferðum um Keflavíkurflugvöll? Veit Tómas
af öllu hættulega svifrykinu í miðborg Reykjavíkur þar sem hann starfar
Flugfélagið Ernir hefur ákveðið að fjölga enn frekar flugferðum milli Húsavíkur
svo ekki sé talað um mengandi skemmtiferðarskip í Sundahöfn. Manni er
og Reykjavíkur sem eru góðar fréttir.
algjörlega misboðið.
Eðlilega skilur ritstjóri Skarps á Húsavík ekki neitt í neinu yfir umræðunni
og skrifar í leiðara blaðsins; „Ýmsir hafa verið að sproksetja Húsvíkinga
vegna verksmiðjunnar á Bakka og talið þá óalandi og óferjandi vegna þessa
Stéttarfélögin stóðu fyrir tveimur kvöldnámskeiðum í nóvember fyrir
og jafnvel eiga skilið alla þá mengunarsjúkdóma sem séu óhjákvæmilegir
félagsmenn í góðu samráði við Þekkingarnet Þingeyinga og fræðslusjóði
fylgifiskar slíkrar starfsemi, ásamt og með ónæði af innfluttu vinnuafli“
sem félagsmenn stéttarfélaganna eiga aðild að. Annars vegar var um að
Ritstjórinn heldur áfram og skrifar; „Hvað hafa til dæmis mörg þúsund
ræða námskeiðið; Trú á eigin getu. Leiðbeinandi á námskeiðinu var, Jóhann
Hafnfirðingar flutt þaðan vegna álversins? Hvað hafa margir tugir þúsunda
Ingi Gunnarsson sálfræðingur. Námskeiðið var ætlað þeim sem vilja styrkja
túrista forðast Hafnarfjörð vegna álversins? Hvað hafa mörg hundruð
sig enn frekar auk þess að hafa jákvæð áhrif á aðra. Eins og kunnugt er, er
Hafnfirðinga tapað heilsu og látist um aldur fram vegna mengunar frá
sjálfstraust undirstaða margra færniþátta, svo sem hvernig okkur vegnar í
Straumsvík? Ég meina dómsdagsspádómarnir vegna Bakka hljóta að byggja
samskiptum við aðra. Hitt námskeiðið nefndist; Betri svefn - Grunnstoð
á staðreyndum og tölfræði úr Hafnarfirði þar sem áratuga reynsla af návígi
heilsu. Á námskeiðinu var fjallað um mikilvægi svefns fyrir andlega og
við mengandi stóriðju er til staðar. Eða hvað?“
líkamlega heilsu með sérstökum áherslum á svefn meðal barna og unglinga.
Í sömu andrá berast fréttir af því að eitt skemmtiferðaskip mengi jafnmikið
Leiðbeinandi á námskeiðinu var Dr. Erla Björnsdóttir. Bæði námskeiðin
á sólarhring og þrefaldur bílafloti landsmanna. Axel Friedreich, þýskur
gengu vel og voru þátttakendur ánægðir með setuna á námskeiðunum. Hafi
vísindamaður sem var hér á dögunum heldur þessu fram. Örsmáar agnir
félagsmenn stéttarfélaganna ábendingar um góð námskeið eru þeir beðnir
komi frá olíubrennslunni í skipunum og ýti undir líkur á hjartasjúkdómum
um að setja sig í samband við Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík.
og heilabilun. Svo ekki sé talað um viðkvæma náttúru og ferðamannastaði
víða um land sem varnarlaus þurfa að þola verulegan ágang ferðamanna
með tilheyrandi eyðileggingu og umhverfisáhrifum. Hvað með vegakerfið á
Íslandi, halda menn virkilega að það sé undir þetta búið?
Fyrir mér eru umhverfismál ekki tískufyrirbæri hvað þá að menn
eigi að láta sína eigin hagsmuni njóta vafans þegar kemur að mengandi
atvinnustarfsemi. Hvernig er t.d. hægt að halda því fram að flugumferð,
skipaumferð og bílaumferð hafi ekki áhrif á umhverfið og viðkvæm
landssvæði? Fyrir mér hafa allir þessir þættir sem og stóriðja slæm áhrif
á umhverfið sé ekki haldið rétt á málum og varúðar gætt. Fleira má nefna
eins og frárennslismál víða um land sem eru í miklum ólestri, ekki síst hjá
sveitarfélögum. Fleira mætti tilgreina en verður ekki gert hér í þessari stuttu
Jóhann Ingi Gunnarsson er einn okkar fremsti leiðbeinbandi. Hann var með hugleiðingu.
fyrirlestur á námskeiði á vegum stéttarfélaganna og Þekkingarnets Þingeyinga
Þá er rétt að árétta að íbúar á Húsavík munu standa vaktina varðandi
í síðustu viku.
orkufrekan iðnað á Bakka er viðkemur umhverfismálum. Það verður enginn
afsláttur gefinn hvað það varðar. Það sama á við um aðra starfsemi í héraðinu
sem ástæða er til að vakta út frá umhverfissjónarmiðum.
Ég kalla eftir málefnalegri umræðu um umhverfismál þar sem okkur ber
Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum greiða niður tjaldstæðisstyrki fyrir
skylda til að standa vörð um náttúruna, annað er einfaldlega ekki í boði.
félagsmenn eftir ákveðnum reglum. Mikilvægt er að félagsmenn sem
Höfum í huga að mengun er mengun sama hvaðan hún kemur, hún er ekki
stofnuðu til kostnaðar á árinu 2017 komi reikningunum til Skrifstofu
bara tengt stóriðju eins og sumir sem kenna sig við náttúruvernd halda fram
stéttarfélaganna fyrir næstu áramót ætli þeir sér að fá hlutfallslega
kinnroðalaust. Vandamálið er því miður miklu, miklu stærra.
endurgreiðslu frá félögunum vegna tjaldstæðisstyrkja.
Aðalsteinn Árni Baldursson

Námskeið fyrir félagsmenn

Tjaldstæðisstyrkir 2017
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Raufarhöfn á uppleið

Íbúar á Raufarhöfn og nágrenni stóðu fyrir menningarhátíð á Raufarhöfn
í byrjun október sem fór vel fram og var skipuleggjendum til mikils sóma.
Margir halda að allt snúist um Hrútadaginn en þetta er miklu, stærri
viðburður þrátt fyrir að Hrútadagurinn dragi alltaf til sín mikið fjölmenni.
Fjölbreytt dagskrá fór fram þessa daga og þá er ánægjulegt að sjá að veruleg
breyting hefur orðið á samfélaginu til batnaðar. Gestkvæmt var á Hótel
Norðurljósum og á veitingastaðnum Kaupfélaginu sem er einnig gallerí.
Báðir þessir staðir bjóða upp á gistingu og veitingar. Full ástæða er til að
mæla með þessum stöðum enda metnaðarfullir eigendur sem reka þessa
staði. Hér má sjá myndir sem teknar voru á Hrútadeginum.

Starfsmenn á Hótel Norðurljósum tóku vel á móti gestum sem komu í
hlaðborðið á laugardagskvöldið í lok Hrútadagsins. Uppselt var í hlaðborðið.

Eigendur Kaupfélagsins hafa verið að gera góða hluti í ferðaþjónustu auk þess
sem þau reka Gallerí.

Meistari með meistaraverk

Stéttarfélögin hafa komið fyrir ljósmynd í fundarsal stéttarfélaganna.
Myndin er af Húsavík og nágrenni og er tekin af Pétri Jónassyni eða Pétri
ljósmyndari eins og hann er ávalt kallaður. Myndin er glæsileg í alla staði
enda Pétur mikill meistari þegar kemur að ljósmyndun og frágangi á
myndum. Þá má geta þess að meistari Pétur hefur þjónað Húsvíkingum og
Þingeyingum afar vel í gegnum tíðina, það er í marga áratugi og fyrir það ber
að þakka. Myndin sem var afhjúpuð í lok sumars er um 4 metrar að breidd
og 1,37 metrar á hæð. Ekki þarf að taka fram að myndin er mikil prýði í
fundarsal stéttarfélaganna.

Vinnufundur á Raufarhöfn

Formenn Starfsmannafélags Húsa
víkur og Þingiðnar tóku þátt í
vinnufundi Framsýnar á Raufarhöfn.
Silja Jóhannesdóttir flutti áhugavert Mjög gott samstarf hefur verið meðal
erindi á fundinum um byggða- og félaganna um samstarf í gegnum
atvinnumál á Raufarhöfn og í tíðina, meðal annars reka þau saman
Öxarfirði.
skrifstofu á Húsavík.
Framsýn stóð fyrir vinnufundi á Raufarhöfn í október. Auk venjulegra
fundarstarfa tóku fundarmenn úr stjórn og trúnaðarráði félagsins þátt
í Hrútadeginum, borðuðu á Hótel Norðurljósum auk þess að enda
velheppnaðan vinnudag með skemmtun í Félagsheimilinu Hnitbjörgum þar
sem Þórhallur Sigurðsson (Laddi fór á kostum). Gestir fundarins voru Silja
Jóhannesdóttir starfsmaður Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga og formenn
Starfsmannafélags Húsavíkur og Þingiðnar, þau Helga Þuríður Árnadóttir og
Jónas Kristjánsson. Silja Jóhannesdóttir sagði frá verkefninu Raufarhöfn og
framtíðin sem er eitt verkefna Brothætta byggða sem Byggðastofnun styrkir.
Verkefnið fór af stað til fjögurra ára með ársviðbót en því líkur um áramótin.
Silja fór víða, frá fyrstu dögum m.a. tilurð þess og tilgang sem og samstarfi
við íbúa sem, á íbúafundum sem haldnir voru í upphafi verkefnisins, voru
samþykkt 26 markmið til að vinna að. Tólf þeirra hafa náð sínu, ellefu
eru enn í gangi og þrjú eru ekki hafin. Einnig sagði hún frá nokkrum
verkefnum, þessum helstum; Rannsóknarstöðinni á Rifi, sem stóð m.a. að
50 manna ráðstefnu sumarið 2016. Markaðsstofa Norðurlands er að koma
með áhrifavalda í samfélagsmiðlum á svæðið og hefur aukið komur sínar
töluvert á síðustu tveimur árum miðað við áður. Blokkin ( íbúðablokkin á
Raufarhöfn) var seld á árinu og þegar er búið að gera upp 5 -6 íbúðir og nú
á að klæða hana að utan. Hótel Norðurljós er komið í hendur nýrra eigenda
með góðum árangri. Heimskautsgerðið er enn í vinnslu og kröftug stjórn þess
heldur því í gangi og nú er verið að vinna að gerð bílastæðis og göngubrúar að
svæðinu. Verkefnið fékk fjármagn til að útdeila styrkjum og m.a. hafa þessi
verkefni fengið styrk; Uppsetning sýningar í Stoð- og lýsishúsi. Skiltaverkefni
, upplýsingaskilti um þorpið, og atriði eins og færa ruslagámana frá kirkjunni
að síldarsvæðinu. Gönguleiðaappið wapp er að merkja gönguleiðir á
svæðinu. Urðarbrunnur á Laugum er í samstarfi varðandi merkingu örnefna
á svæðinu sem nýtist ferðaþjónustu og gestum svæðisins í náttúruskoðun.
Raufarhöfn sem valkostur í komu skemmtiferðaskipa og komu 2 skip hingað
í sumar. Ásdís Thoroddsen týnir sveppalubba á sléttunni og hefur sett upp
þurrkun og selur m.a. til veitingahúsa. Þá fögnuðu íbúar Raufarhafnar 50
ára afmæli félagsheimilisins Hnitbjargar í vikunni. Hún sagði einnig frá
Öxarfjarðarverkefninu sem er sambærilegt, þar voru lögð fram 36 markmið,
átta þeirra hefur verið náð, ellefu eru í vinnslu og hin ekki farin af stað. Enn
eru tvö ár eftir af því verkefni. Áherslur framundan eru m.a. Dettifossvegur,
ljósleiðari á árinu 2018 og hitaveita í Kelduhverfi.

Málefni öryrkja til umræðu

Formanni Framsýnar, Aðalsteini Árna Baldurssyni, var boðið að vera
gestur á fundi nefndar á vegum Öryrkjabandalagsins um kjör og velferð
öryrkja. Fundurinn fór fram í Reykjavík. Auk Aðalsteins tóku Vilhjálmur
Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness og Ragnar Þór Ingólfsson
formaður VR þátt í fundinum. Fundurinn var mjög vinsamlegur og fór
vel fram og skiptust fulltrúar Öryrkjabandalagsins á skoðunum með
formennina þrjá. Töluvert er um að þremenningarnir séu beðnir um að vera
Þorvaldur og Bjarni frá fyrirtækinu H-3 voru Pétri til aðstoðar við að ganga frá á fundum með ýmsum hópum um velferðarmál og skyld málefni. Ljóst er að
málflutningur þeirra höfðar til margra í samfélaginu.
myndinni á vegginn í fundarsal stéttarfélaganna.
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Vinnustaðaheimsókn
í Drekagil

Félagssvæði Framsýnar nær yfir um 18% af landinu sem þýðir að svæðið
sem félagið þarf að þjóna nær vel inn til landsins. Í haust var komið að því að
heimsækja landverði í Vatnajökulsþjóðgarði sem eru að hluta til með aðsetur
í Drekagili. Áður höfðu starfsmenn verið í sambandi við formann Framsýnar
og boðið honum að koma í heimsókn ásamt samstarfsfólki til að kynna sér
starfsemina og ræða nýgerðan Stofnanasamning Starfsgreinasambands
Íslands og Vatnajökulsþjóðgarðs sem Framsýn er aðili að fyrir sína
félagsmenn í þjóðgarðinum. Hann fór í ferðina ásamt varformanni
Framsýnar og formanni Þingiðnar. Ferðin tók um 12 klukkutíma og var vel
þess virði og voru móttökur landvarðana í Drekagili til mikillar fyrirmyndar.

Landverðir í Drekagili tóku vel á móti gestunum frá Húsavík.

Starfsmenn Fuji í heimsókn

Undanfarin misseri hefur verið mikið um heimsóknir á Skrifstofu
stéttarfélaganna frá mörgum aðilum sem tengjast framkvæmdunum á Bakka
og Þeistareykjum. Á dögunum komu nokkrir starfsmenn Fuji Electric við á
skrifstofunni. Fyrirtækið hefur verið við störf á Þeistareykjum undanfarið
tæpt ár og mun verða fram á mitt næsta ár. Starfsmenn fyrirtækisins létu
vel af sér, enda vanir því að vinna víða um veröld. Þeim þótti þó frekar kalt á
Íslandi og veturinn nokkuð lengri en þeir eiga að venjast. Þeir fóru yfir sviðið
á Þeistareykjum, hvað sé mikið eftir af þeirra verki og fleira í þeim dúr. Eftir
því sem best er vitað er þetta í fyrsta skipti sem Skrifstofa stéttarfélaganna er
heimsótt af fólki frá Japan.

Mjög mikið er um heimsóknir starfsmanna frá ýmsum þjóðlöndum sem starfa
hjá fyrirtækjum sem eru með verkefni í Þingeyjarsýslum.

Minningarorð

“Hér eru Þingeyingar og
Borgfirðingar boðnir sérstaklega
velkomnir” sagði Örn Þorleifsson
ferðaþjónustu og hlunnindabóndi
er hann tók á brosandi á móti
ferðalöngunum frá stéttarfélögunum
í ágúst á hlaðvarpanum í Húsey. Það
var ekki komið að tómum kofanum
hjá Húseyjarbóndanum sem fræddi
hópinn um lífið við Héraðsflóann fyrr
og nú og fjölbreytt fugla- og dýralíf yst
við Héraðsflóann. Örn sem er nýlátinn
var hafsjór af fróðleik, var náttúrubarn, baráttu – og hugsjónamaður sem fór
ekki ævinlega troðnar slóðir í lífinu. Blessuð sé minning hans.
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Ánægjuleg sumarferð

Í lok ágúst fóru tæplega tuttugu félagsmenn stéttarfélaganna í sumarferð á
Borgarfjörð eystra. Á leiðinni austur var litið við í Möðrudal þar sem menn
fengur sér hressingu, kaffi og ástarpunga af bestu gerð. Síðar um daginn
var komið við í Húsey sem er náttúruparadís milli fljóta við Héraðsflóa.
Þar hittum við fyrir Örn Þorleifsson ferðaþjónustu – og hlunnindabónda
sem er um margt einstakur maður og hafsjór af fróðleik ekki síst um lífið
við Héraðsflóann. Síðan var ekið Borgarfjarðarveg um Hróarstungu og
Hjaltastaðaþinghá. (Útmannasveit). Þegar þangað var komið komu menn
sér fyrir á hóteli í bænum er nefnist Álfheimar og er staðsett úti á Bökkum
sem kallað er. Síðan var farið um bæinn og ýmsir forvitnilegir staðir skoðaðir.
Hópurinn safnaðist síðan saman um kvöldið og grillaði og að sjálfsögðu
var sungið fram eftir kvöldi eftir langan, en ánægjulegan og fræðandi dag.
Morguninn eftir voru allir komnir snemma á fætur til gleypa í sig frekari
fróðleik um sögu Borgarfjarðar sem er stórbrotin. Síðar um daginn, var
síðan haldið heim á leið. Þegar komið
var til Húsavíkur um kl. 17:00 á
sunnudeginum var endað á því að renna
út í Bakka þar sem var opinn dagur á
vegum PCC sem bauð áhugasömum
að skoða framkvæmdirnar sem tengjast
uppbyggingu á kísilmálmverksmiðju
á Bakka við Húsavík. Fararstjóri
ferðarinnar var Ósk Helgadóttir sem
stóð sig að venju mjög vel. Með fréttinni
fylgja myndir úr ferðinni:
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Jóna fulltrúi á þingi LÍV

30. þing Landssambands íslenzkra
verzlunarmanna var haldið á Akureyri
13. – 14. október sl. Rúmlega 80 fulltrúar
aðildarfélaga LÍV hvaðanæva af landinu
sátu þingið sem haldið er annað hvert ár.
LÍV var stofnað 2. júní 1957 og er
því um sannkallað afmælisár að ræða.
Þingið bar keim af afmælisári, brugðið
var út af hefðbundinni dagskrá og
þingfulltrúum boðið í menningarferð
til Siglufjarðar þar sem þeir hlýddu á
fyrirlestur um þá uppbyggingu sem
orðið hefur á Siglufirði síðustu ár,
heimsóttu Bátasafnið og höfðu síðan stutta viðdvöl í Kalda á Ársskógsströnd.
Á dagskrá þingsins voru m.a. húsnæðismál og kjaramál. Þar fluttu erindi
Björn Traustason framkvæmdastjóri Bjargs íbúðafélags og Henný Hinz
deildarstjóri hagdeildar ASÍ en hún fór yfir horfur í efnahags- og kjaramálum.
Til kosninga kom við kjör formanns. Endurkjörinn formaður er Guðbrandur
Einarsson, Verslunarmannafélagi Suðurnesja. Með honum í stjórn eru;
Ragnar Þór Ingólfsson VR, Kristín María Björnsdóttir VR, Eiður Stefánsson,
FVSA, Guðmundur Gils Einarsson VR, Svanhildur Þórsteinsdóttir VR og
Hjörtur Geirmundsson Vfm. Skagafjarðar. Fyrstu fjórir varamenn eru: Ólafur
Gunnarsson VR, Jóna Matthíasdóttir Framsýn, Bryndís Kjartansdóttir VS og
Bjarni Þór Sigurðsson VR. Þingfulltrúi Framsýnar var Jóna Matthíasdóttir
formaður deildar verslunar- og skrifstofufólks innan Framsýnar. Hún var
kjörin sem 2. varamaður í stjórn LÍV og situr áfram í kjörnefnd til næstu 2ja
ára. Einnig starfaði hún sem annar þingritari á þinginu.

Upplýsingar
um desemberuppbótina
Félagsmenn stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum
eiga rétt á að fá greidda desemberuppbót
samkvæmt kjarasamningum.
Upphæðin er mismunandi eftir samningum
og við hvaða tímabil er miðað varðandi skilgreiningu
á fullu starfi.
Uppbótina skal greiða í einu lagi
og ofan á hana reiknast ekki orlof.

Þing SGS fór vel fram

Á nýloknu þingi Starfsgreinasambands Íslands voru samþykktar
nokkrar ályktanir en 135 fulltrúar þeirra 19 aðildarfélaga sem eiga aðild
að SGS sátu fundinn. Þar af voru fjórir fulltrúar frá Framsýn og einn frá
Verkalýðsfélagi Þórshafnar. Unnið var í nokkrum nefndum inni á þinginu
en málefnanefndirnar voru tvær: Kjara- og atvinnumálanefnd og Húsnæðisog velferðarnefnd. Samþykkt var fjárhagsáætlun fyrir næstu tvö árin og
sömuleiðis starfsáætlun en í ljósi góðrar stöðu sambandsins var skatthlutfall
aðildarfélaganna lækkað. Þá var sérstaklega fjallað um reglur varðandi
félagsaðild og hugsanlega samræmingu reglna á milli sjúkrasjóða. Hægt er
að skoða ályktanir þingsins á heimasíðu Framsýnar.

Fulltrúar Framsýnar og Verkalýðsfélags Þórshafnar tóku sig vel út á þinginu.
Formaður Framsýnar var endurkjörinn í framkvæmdastjórn sambandsins,
hana skipa sjö fulltrúar frá 19 aðildarfélögum sambandsins.

Þingiðn svarar fyrir sig

Veruleg óánægja er meðal félagsmanna Þingiðnar um ákvörðun Félags
málmiðnarmanna á Akureyri að valta yfir félagssvæði Þingiðnar með því að
stækka félagssæðið yfir félagssvæði Þingiðnar. Að sjálfsögðu eru þetta stór
undarleg vinnubrögð svo ekki sé meira sagt. Þingiðn hefur nú ákveðið að
gera breytingar á félagssvæðinu með að að markmiði að útvíka það í takt við
önnur félög innan Samiðnar sem farið hafa þá leið og stækka sín félagssvæði,
jafnvel yfir önnur félagssvæði stéttarfélaga innan Samiðnar. Félagið taldi því
rétt að svara þessu með því að gera Ísland allt að félagssvæði Þingiðnar. Erindi
þess efnis hefur verið komið til Alþýðusambands Íslands til umfjöllunar.

Full desemberuppbót árið 2017 er kr. 86.000
hjá þeim sem vinna á almennum vinnumarkaði.
Greiða skal uppbótina fyrir 15. desember ár hvert.
Full desemberuppbót árið 2017 er kr. 86.000
hjá þeim sem vinna hjá ríkisstofnunum.
Greiða skal uppbótina 1. desember ár hvert.
Full desemberuppbót árið 2017 hjá þeim sem vinna
hjá sveitarfélögum er kr. 110.750.
Greiða skal uppbótina 1. desember ár hvert.
Rétt er að taka fram að desemberuppbótin getur
í ákveðnum tilvikum verið hærri en hér kemur fram.
Það á við um þá starfsmenn Framsýnar
og Starfsmannafélags Húsavíkur sem hafa langa
starfsreynslu hjá sveitarfélögum.
Í tilfelli Framsýnar nær ákvæðið til starfsmanna sem voru
við störf hjá sveitarfélögum fyrir 29. apríl 1997. Frekari
upplýsingar eru í boði á Skrifstofu stéttarfélaganna.
STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

Vegna yfirgangs annarra félaga innan Samiðnar hefur Þingiðn ákveðið að
stækka félagssvæðið og gera Ísland allt að félagssvæði félagsins. Formaður og
varaformaður Þingiðnar, Jónas og Vigfús, hafa fundað stíft með stjórn félagsins
um skipulagsmál undanfarið. Niðurstaðan liggur fyrir, það er að gera breytingar
á félagssvæðinu í takt við önnur iðnaðarmannafélög innan Samiðnar.

Ofnar í boði
Vegna breytinga á
Garðarsbraut 26 eru
hér nokkrir ofnar
sem fást gefins ef
einhver hefur áhuga.
Þeir eru allir í lagi en
eru orðnir töluvert
reynslumiklir.
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Í tilefni dagsins

Ég er morgunhani. Finnst gott að taka daginn snemma og skella mér í
sund áður en ég tekst á við vinnudaginn. Það er enn árla morguns þegar
ég smeygi mér ofan í ylvolga laugina, næðisstundin er mín og ég hlakka til
að teygja úr mér í flauelsmjúku vatninu. Það ekkert sem truflar hugsanir
mínar og þegar ég spyrni mér frá bakkanum set ég niður verkefni dagsins
í huganum, brýt heilann um málefni líðandi stundar, eða bara um lífið og
tilveruna.
Í dag er 24. október, daginn þann árið 1975 lögðu konur um allt land
niður vinnu til að sýna fram á mik¬il¬vægi vinnu¬fram¬lags kvenna
fyr¬ir þjóðfé¬lagið. Mér verður hugsað til baka, man eftir svart hvítum
fréttamyndum sjónvarps frá þeim degi, og man að hjarta 12 ára stelpu sló
með skeleggum konum, sem þúsundum saman hópuðust á Austurvöll og
mótmæltu kúgun og óréttlæti.
Það var eitthvað sem kom því inn hjá mér strax í bernsku að þegar ég yrði
fullorðin langaði mig umfram allt að verða sjálfstæð og hafa yfir mínu lifi að
segja. Að vera þriðja í systkinaröð, á eftir tveimur kraftmiklum strákum hefur
líkast til jafnað út hin mjúku (kvenlegu) gildi og gert það að ég mátti berjast
fyrir mínum stað í tilverunni. Viðurkenni fúslega að eiga erfitt með að vera
sett skör neðar en aðrir menn, er enda haldin þeirri bjargföstu trú að konur
séu líka menn. Og mér hefur stundum verið legið á hálsi að ég sé kvenremba,
hvað sem það nú þýðir.
Þar sem ég svamla áfram í lauginni velti ég því staðfastlega fyrir mér hvort
að ég sé kannski haldin einhverri staðreyndastíflu. Ég hitti nefnilega einn
ágætan vin minn hér dögunum, mann sem vissi að ég hefði verið í göngum
og eftirleitum á Flateyjardal og hann spurði frétta. Ég reyndi að uppfræða
manninn sem ég best vissi, sem var talsvert þar sem ég þóttist hafa lagt
„drjúgan fót“ að því verki. Hann spurði hvort þeir hefðu fundið einhverjar
kindur, hvort þeir hefðu náð þeim og hvort þeir teldu að eitthvað væri eftir.
Ég fann að þessar spurningar pirruðu mína meintu kvenrembu, kannski
af því að mér fannst þessi vinur minn gera frekar lítið úr mér. Því svaraði
ég spurningum hans fremur háðslega: „Já, við náðuð kindunum, nei, við
erum ekki búin að ná öllu, en sannaðu til, við náum þeim sem eftir eru – við
strákarnir gerum það … á endanum“. „ Þú breytist ekkert“ segir hann, „alltaf
sama andskotans kvenremban í þér“, svo strunsar karl leiðar sinnar og það
verður lítið úr kveðjum.
Hugur minn dvelur áfram í fortíð og ég sé fyrir mér næðisstund konu sem
ég þekkti eitt sinn og þótti afar vænt um. Sé hana fyrir mér sitja framan við
olíukynnta Sóló eldavél snemma morguns, sé sárin á þrútnum fótunum, hún
hreinsar þau varlega upp og vefur fætur sína með sárabindum. 10 meðgöngur
og endalaust stikl við þjónustu og heimilisstörf hafa tekið sinn toll, en það
er enginn afsláttur gefinn. Í fjósinu bíður kýrin sem þarf að mjólka: Eftir litla
stund klæðir hún sig í útifötin, seilist í mjaltafötuna og staulast fram í fjós, til
að sinna sínum verkum. Á meðan sefur húsbóndinn vært.
Mynd af bláleitum fótunum situr fast í huga mér og veldur mér
áframhaldandi pirringi, því mér fannst/finnst að þessi morgunverk hefðu
alveg eins átt að vera verkið hans eins og hennar. Geri mér samt grein fyrir því
að það voru aðrir tímar og veit einnig hve djúpstæðar rætur hlutverk kynja
hafa mótast frá örófi alda í samfélagsgerð okkar. En mér finnst ég skulda
henni ömmu minni það að skrefin mín verði fram á við, en ég vil einnig trúa
því að ef þau hjónin væru að hefja búskap í dag þætti jafnsjálfsagt að hann
sæi um þessi verk og hún. En ætli það sé þannig ?
Mér finnst erfitt að festa hendur á jafnréttisumræðunni, hún er flókin,
en það er þessi niðurnjörvaða túlkun kynhlutverka sem er svo djúpstæð í
menningu okkar og sögu sem mér finnst að við ættum öll að leiða hugann
að og vera meðvituð um alla daga.
Meðan við höldum áfram að slá um okkur með setningum eins og : „Ég
spyr bara eins og fávís kona“ til að undirstrika hugleysi og heimsku kvenna,
eða „Hann tók þessu eins og sannur karlmaður“ til að hrósa fyrir dugnað og
áræðni, þá miðar okkur lítið áfram, en með fræðslu og áframhaldandi baráttu
færumst við mögulega nær jafnrétti. Ég gleðst í hvert sinn er ég heyri af konu
sem ögrar staðalímyndum, gerist flugmaður, vélstjóri eða verkfræðingur, og
að karli sem gerir slíkt hið sama og ræðst til hefðbundinna kvennastarfa.
Við krefjumst viðhorfsbreytinga, við krefjumst reglugerðabreytinga, við
krefjumst jafnréttisstefna og það næst í gegn í orði, en það er kannski ekki
endilega á borði. Og af einhverjum ástæðum er það að við Íslendingar, sem
státum okkur af vel upplýstu nútímasamfélagi erum enn að bjóða konum
landsins uppá lægri laun en körlum. Við erum enn föst í hefðbundnum
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kynjahlutverkum og meðan
svo er náum við ekki fram
jafnrétti.
Og það má enginn skilja
mig þannig að ég sé að
agnúast út í karlmenn, að
þeir séu vísvitandi að kúga
okkur konur. Málið er ekki
svo einfalt, heldur höfum
við, karlar og konur þróað
samfélagið okkar í gegnum
aldirnar og gert það að því
sem það er í dag. En við
getum breytt því – ef við
viljum.
Það er farið að birta og
tími til kominn að fara að
hafa sig til vinnu, verkin
vinna sig víst ekki sjálf. Ég
segi gott af sundinu þennan morguninn og held inn í daginn með þá von í
brjósti að við munum öll taka þátt í að varða veginn áfram til jafnréttis, fyrir
karla og konur framtíðar.
Til hamingju með daginn
Ósk Helgadóttir, varaformaður Framsýnar, stéttarfélags
(Þessi grein var skrifuð á heimasíðu stéttarfélaganna á kvenréttindadaginn
24. október 2017)

Við gerum enn betur við félagsmenn
- Lögfræðiþjónusta í boði -

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum hafa gert samkomulag
við PACTA lögmenn um almenna þjónustu við
félagsmenn sem þurfa á lögfræðiþjónustu að halda
er varðar þeirra einkamál. Fyrir eru stéttarfélögin
við samning við Lögmannsstofuna Mandat um
lögfræðiþjónustu fyrir félagsmenn er tengist kjaramálum
og réttindum þeirra á vinnumarkaði.
Samkomulag stéttarfélaganna við PACTA lögmenn
byggir á því að félagsmenn geta leitað til þeirra með
þjónustu. Ekki þarf að greiða fyrir fyrsta tímann sem
er gjaldfrjáls. Komi til þess að lögmenn PACTA þurfi
að vinna frekar í málum fyrir félagsmenn fá þeir
15% afslátt frá fullu gjaldi.
Til fróðleiks má geta þess að PACTA býður upp á alla
almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki,
sveitarfélög og stofnanir. Um er að ræða persónulega
þjónustu á fimmtán starfsstöðvum víðs vegar um land,
m.a. að Garðarsbraut 26 á Húsavík, efri hæð. Þar starfar
Hallgrímur Jónsson lögfræðingur.
Síminn á skrifstofunni er 440-7900.
Opnunartími skrifstofu er 8-16 alla virka daga.
Félagsmenn sem vilja nýta sér þessa þjónustu er bent
á að hafa samband við Hallgrím Jónsson, hallgrimur@
pacta.is eða við Ásgeir Örn Blöndal lögmann
asgeirorn@pacta.is.
Heimasíða PACTA, lögmanna er pacta.is
og símanúmerið er 4407900.
Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum
STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Tilkynning

- Viltu vera félagi -

Á árinu 2017 hafa rúmlega 3.000 launamenn greitt
til Framsýnar- stéttarfélags iðgjöld skv. ákvæðum
kjarasamninga. Félagið gætir hagsmuna þeirra allra
gagnvart atvinnurekendum í héraði og fer með umboð
þeirra í samstarfi við verkalýðshreyfinguna á landsvísu.
Allir sem greitt er af til félagsins afla sér réttinda í sjóðum
þess og njóta verndar þeirra kjarasamninga sem félagið
gerir og allir sem greitt er af eru færðir á félagaskrá sem
fullgildir félagsmenn nema þeir óski eftir því að vera ekki
á henni. Það athugist að einungis fullgildir félagsmenn
njóta kosningaréttar og kjörgengis í félaginu. Hér með er
þeim tilmælum beint til þeirra launamanna sem greiddu
iðgjöld til félagsins á árinu 2017 en vilja ekki vera á
félagsskrá sem fullgildir félagsmenn að hafa samband við
Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík sem allra fyrst.
Stjórn Framsýnar- stéttarfélags

Sjómenn ræða málin

Nýlega stóð Sjómanna
samband Íslands fyrir
hefðbundnum
for
mannafundi á Siglufirði.
Fulltrúi Sjómannadeildar
Framsýnar á fundinum
var Jakob G. Hjaltalín
formaður deildarinnar.
Að hans sögn urðu
miklar umræður um
nýtt verð
lagsmódel á
fiski og málefni smá
bátasjómanna sem vilja
skipta á milli króka- og
netaveiði. Hann sagði litla Formaður Sjómannadeildar Framsýnar tók þátt
hrifningu með það innan í fundi Sjómannasambands Íslands um málefni
sambandsins.
sjómanna sem fór fram á Siglufirði í október.

Gallup - Góð þekking
á Framsýn

Gallup gerði könnun fyrir Framsýn í október og nóvember. Markmiðið var
að kanna vitund almennings á Íslandi um Framsýn, stéttarfélag. Könnunin
náði til 1413 einstaklinga af öllu landinu, 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr
Viðhorfahópi Gallup. Þátttökuhlutfallið var 59,8%.
Í mjög stuttu máli kom könnunin almennt mjög vel út fyrir félagið þar
sem stór hluti þjóðarinnar er kunnugt um starfsemi félagsins, það er þekkir
mjög vel til félagsins, frekar vel eða hefur heyrt talað um Framsýn. Aldraðir
vita mest um starfsemina og ungt fólk minnst. Svo dæmi tekið vissu 79%
þeirra sem eru eldri en 65 ára um starfsemina meðan aðeins 12% ungs fólks
innan við 24 ára aldur vissi af starfseminni. Almennt þekkja þeir sem eru
á vinnumarkaði og eru á aldrinum 45 ára upp í 64 ára aldur ágætlega til
starfseminnar eða um 72% svarenda. Þegar neðar dregur í aldri þeirra sem eru
á vinnumarkaði dregur aðeins úr vitneskju þeirra um starfsemi Framsýnar.
Þá vita karlar töluvert meira um starfsemina en konur. Félagsmenn sem vilja
fræðast
betur um
könnunina erávelkomið
hafa
sambandþína
við Skrifstofu
Sp. 1. Hvað
af eftirfarandi
best viðaðum
þekkingu
á Framsýn - stétta
stéttarfélaganna þar sem könnunin liggur frammi.
Greiningar
Fjöldi
Heild
Kyn *
Karlar
Konur
Aldur *
18-24 ára
25-34 ára
35-44 ára
45-54 ára
55-64 ára
65 ára eða eldri
Búseta *
Reykjavík
Nágrannasv.félög R.víkur
Önnur sveitarfélög
Fjölskyldutekjur
Lægri en 400 þúsund
400 til 549 þúsund
550 til 799 þúsund
800 til 999 þúsund
Milljón til 1.249 þúsund
1.250 þúsund eða hærri
Menntun
Grunnskólapróf og viðbót
Framhaldsskólapróf
Háskólapróf
* Marktækur munur

796

4%

404
392

4%

102
140
137
137
131
148

3% 7%

334
176
286

3%

83
82
115
117
83
133

4% 5%
7%

214
302
239

3%
4%
3%

5%
8%

3% 5%

3%

51%
44%
31%

44%

58%

52%

88%
57%

68%
65%
68%

67%

36%

41%

28%
28%
21%

46%
56%
55%

51%
41%
37%

42%
51%
52%
58%
51%
58%

48%
40%
44%
36%
45%
40%

57%
49%
49%

37%
45%
46%

Ég þekki mjög vel til Framsýnar - stéttarfélags
Ég þekki frekar vel til Framsýnar - stéttarfélags
Ég hef heyrt um Framsýn - stéttarfélag en þekki ekki til þess
Ég hef aldrei heyrt um Framsýn stéttarfélag

Þeir sem eldri eru vita meira um starfsemi Framsýnar en þeir sem yngri eru
samkvæmt skoðanakönnun Gallup á vitund manna um Framsýn, stéttarfélag.

Jólakveðja

Stjórnir og starfsmenn stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum óska félagsmönnum
sínum og fjölskyldum þeirra, öðrum Þingeyingum og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Framsýn-stéttarfélag
Starfsmannafélag Húsavíkur
Verkalýðsfélag Þórshafnar
Þingiðn, félag iðnaðarmanna
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