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Þorvaldsson starfsmenn Norðurþings létu
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á dögunum.

Til fyrirmyndar hjá
starfsmönnum Hvamms

Starfsfólk Hvamms, heimili aldraðra á Húsavík buðu forsvarsmönnum
Framsýnar í heimsókn til að kynna fyrir þeim ákvæði kjarasamninga.
Formaður Framsýnar fór yfir samninginn og helstu réttindi sem starfsmenn
hafa hjá stéttarfélaginu. Starfsmenn lögðu fram margar spurningar sem
formaðurinn svaraði eftir bestu getu. Boð sem þetta frá starfsmönnum,
um að koma í heimsókn til að útskýra og fara yfir ákvæði kjarasamninga á
vinnustaðnum er til mikillar fyrirmyndar. Rétt er að taka fram að starfsmenn
stéttarfélaganna eru ávallt reiðubúnir að koma í vinnustaðaheimsóknir með
fræðslu um kjarasamninga og málefni stéttarfélaganna.

Kröfugerð undirbúin

Framsýn kallar eftir harðari kjarabaráttu
Framsýn stéttarfélag hefur samþykkt að hefja formlegan undirbúning að
mótun kröfugerðar vegna komandi kjaraviðræðna við Samtök atvinnulífsins.
Félagið er þeirrar skoðunar að gamla fundaformið sé ekki að skila tilætluðum
árangri til að kalla eftir skoðunum félagsmanna, þess í stað hefur verið
ákveðið að ráðast í vinnustaðaheimsóknir í sumar. Ætlunin er að heimsækja
sem flesta vinnustaði.
Samhliða verður kallað eftir viðhorfum trúnaðarmanna á vinnustöðum
sem eru í góðu sambandi við samstarfsmenn sína. Framsýn hefur byggt
upp öflugt trúnaðarmannanet með frábæru fólki sem ætlað er töluvert
hlutverk í mótun kröfugerðar félagsins. Þá verður einnig auglýst eftir kröfum
félagsmanna með það að markmiði að þeir skili þeim á skrifstofu Framsýnar
á Húsavík.
Þegar þessari vinnu lýkur verði boðað til félagsfundar þar sem afraksturinn
eftir vinnustaðaheimsóknirnar og samtöl við trúnaðarmenn verða kynnt
og tekin til afgreiðslu. Tímasetning þessa fundar eða funda liggja ekki fyrir
endanlega en verða væntanlega haldnir í byrjun september. Framsýn horfir
til þess í ljósi stöðunnar, þar sem ekki náðist samstaða um að segja upp
kjarasamningum í febrúar, að aðildarfélög Starfsgreinasambandsins standi
við stóru orðinn. Sérstaklega þau félög sem lögðust gegn uppsögn samninga
og tala nú fyrir öflugri kjarabaráttu í komandi kjaraviðræðum. Í því sambandi
hefur Framsýn lagt áherslu á að öll félög innan Starfsgreinasambandsins
leggi fram sameiginlega kröfugerð, það er að stéttarfélög innan
Flóabandalagsins sameinist öðrum félögum innan sambandsins. Að mati
Framsýnar samræmist það ekki hagsmunum félagsmanna aðildarfélaga
Starfsgreinasambands Íslands að samningaviðræðurnar fari fram í tveimur
herbergjum í Karphúsinu. Sú tíð er vonandi liðin og engum til bóta með
nýju fólki hjá Eflingu. Gangi þetta ekki eftir mun Framsýn endurskoða sýna
afstöðu og ákveða með framhaldið með þeim stéttarfélögum sem velja leið
Framsýnar stéttarfélags, það er að leiðrétta kjör þeirra sem búa við kjör og
réttindi sem ekki eru boðleg íslensku verkafólki. Komi til þess að sækja þurfi
þessar kröfur með aðgerðum ber að gera það að fullri hörku að mati stjórnar,
trúnaðarráðs og samninganefndar Framsýnar stéttarfélags.

umræður-

125 félagsmenn skráðir í félagið.
Fundurinn fór vel fram. Formaður,
Helga Þuríður Árnadóttir, fór
yfir starfsemi félagsins á umliðnu
starfsári sem var svipuð og
undanfarin ár. Rekstrartap var á
árinu 2017 samtals kr. 1.760.221 á
móti rekstrarhagnaði kr. 3.750.518
árið 2016. Eigið fé félagsins í árslok
2017 var kr. 54.249.768. Samþykkt
var að hafa félagsgjaldið áfram 1%
af launum félagsmanna. Ekki urðu
breytingar á stjórn félagsins og verða
þær Helga Þuríður Árnadóttir, Jóhanna Björnsdóttir, Berglind Erlingsdóttir,
Eyrún Sveinsdóttir og Guðrún Brynjarsdóttir áfram í stjórn félagsins. Gengið
var frá kjöri á ferðanefnd og hana skipa, Fanney Hreinsdóttir, Guðrún Kristín
Jóhannsdóttir og Arna Þórarinsdóttir. Þá verða Guðrún Brynjarsdóttir og
Helga Þuríður Árnadóttir fulltrúar félagsins í starfsmenntasjóði. Norðurþing
tilnefnir á móti fulltrúa í stjórn sjóðsins. Undir liðnum, Önnur mál, var
samþykkt að styrkja verkefnið „Koma svo stelpur“ um kr. 40.000. Um er
að ræða stuðning við unglingsstúlkur sem stunda knattspyrnu á vegum
Völsungs. Verkefninu er ætlað að koma í veg fyrir brottfall stúlknana.
Töluverðar umræður urðu um úthlutun á íbúð félagsins í Sólheimum, það
er að félagið sjái sjálft um úthlutunina en ekki skrifstofa stéttarfélaganna.
Eftir umræður var samþykkt að viðhalda núverandi kerfi sem byggir á góðu
samstarfi við önnur aðildarfélög skrifstofunnar um nýtingu á orlofsíbúðum
og húsum á vegum félaganna. Eftir góðan aðalfund var boðið upp á súpu,
brauð og léttar veitingar í tilefni af 55 ára afmæli félagsins en það var stofnað
26. október 1963.

Ungliðastarf innan Framsýnar
Starfsgreinasamband Íslands stóð fyrir tveggja daga ungliðafundi á Bifröst
í Borgarfirði í lok maí. Framsýn átti tvo fulltrúa á fundinum. Fundað var
í aðdraganda formannafundar sambandsins sem fram fór á sama stað.
Meðal þess sem var til umræðu á fundinum voru áherslur ungs fólks í
hreyfingunni og helstu áskoranir ungs fólks. Farið var yfir vinnumarkaðinn
í alþjóðlegu samhengi undir fyrirlestri Gylfa Dalmann. Þá var fjallað um
framtíð vinnumarkaðarins og þátttöku í félögum undir leiðsögn Haraldar
Daða Ragnarssonar. Fræðslustjóri Samtakanna 78, Sólveig Rós fræðslustýra
fór yfir málin; Eru skápar á vinnumarkaðinum? Að lokum var síðan
haldinn sameiginlegur fundur ungliðana með formönnum aðildarfélaga
sambandsins. Í máli ungliðina kom fram að samverustundin á Bifröst hefði
bæði verið gefandi og eins fræðandi. Auk þessa var haldin kvöldvaka sem fór
vel fram enda ungliðarnir til mikillar fyrirmyndar í alla staði.

Sunna Torfadóttir og Aðalbjörn Jóhannesson voru fulltrúar Framsýnar
stéttarfélags á fundinum.
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Vinnustaðaheimsóknir

Óánægja með ASÍ
og skerta þjónustu

Næstu vikurnar verða fulltrúar Framsýnar á ferðinni á félagssvæðinu.
Tilgangurinn er að heimsækja sem flest fyrirtæki og starfsmenn þeirra. Í
síðustu viku fór formaður Framsýnar í heimsókn í nokkur fyrirtæki austan
Stjórn Verkalýðsfélags Þórshafnar
Húsavíkur. Komið var við hjá öflugum fyrirtækjum í Raufarhöfn, Öxarfirði hélt stjórnarfund þann 13. júní sl.
og í Kelduhverfi. Meðfylgjandi eru nokkrar myndir sem teknar voru við það Á fundinum sköpuðust miklar
tækifæri. Frekari umfjöllun má sjá inn á heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is umræður um auglýsingarherferð ASÍ
sem hefur hlotið mikla og réttmæta
gagnrýni undanfarin misseri. Stjórn
Verkalýðsfélags Þórshafnar tekur
heilshugar undir þessa gagnrýni og
telur að þar sé verið að senda vægast
sagt misvísandi skilaboð til hins
almenna verkamanns. Stjórni ályktaði
eftirfarandi: „Stjórn Verkalýðsfélags
Þórshafnar
gerir
alvarlegar Sigríður formaður ásamt stjórn
athugasemdir við auglýsingarherferð VÞ samþykktu að senda frá sér
ASÍ. Þessi auglýsingarherferð heldur á ályktanir um ASÍ og skerta þjónustu
lofti áróðri sem beinist sérstaklega gegn Landsbankans við íbúa á Þórshöfn.
kjarabaráttu verkafólks þar sem varað er
við launahækkunum og verkföllum. Telur stjórn Verkalýðsfélags Þórshafar
að slíkur áróður sé verkafólki síst til framdráttar og telur alvarlegt að stjórn
ASÍ standi fyrir slíkum áróðri í sínum auglýsingum „
Þá fjallaði stjórn Verkalýðsfélags Þórshafnar um þá stöðu sem komin er
upp hjá Landsbankaútibúinu á Þórshöfn þar sem enn er verið að skerða
þjónustu íbúa hvað varðar banka- og póstþjónustu. Stjórn telur að nú sé
nóg komið og ályktaði eftirfarandi: „Verkalýðsfélag Þórshafnar harmar þá
ákvörðun Landsbankans að skerða enn frekar opnunartíma í útibúum sínum
út á landi. Íbúar í dreifðum byggðum þurfa mikið að stóla á t.d. póstþjónustu
með aðkeypt aðföng. Telur Verkalýðsfélag Þórshafnar að sá opnunartími sem
verið hefur síðustu misseri sé algjört lámark og ekki hægt að bjóða íbúum
upp á enn frekari skerðingu“

Sumarferð stéttarfélaganna

Launahækkanir til félagsmanna
stéttarfélaganna á árinu 2018

Starfsfólk á almennum vinnumarkaði og iðnaðarmenn:

Þann 1. maí hækka laun og launatengdir liðir um 3%.
Lágmarkslaun fyrir fullt starf, 18 ára og eldri eftir 6 mánaða starf skal
vera 300.000 frá 1. maí 2018. Starfsmenn fá 48.000 kr. í orlofsuppbót
1. júní, miðað við fullt starf. Mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð
hækkar í 11,5% 1. júlí 2018. Starfsmenn fá 89.000 kr. í desemberuppbót
ekki síðar en 15. desember, miðað við fullt starf.

Starfsfólk sveitarfélaga:

Þann 1. júní hækka laun um 2%. Lágmarkslaun fyrir fullt starf, 18 ára og
eldri eftir 4 mánaða starf skal vera 300.000 frá 1. júní 2018.
Starfsmenn fá 48.000 kr. í orlofsuppbót 1. maí, miðað við fullt starf.
Starfsmenn fá 113.000 kr. í desemberuppbót þann 1. desember, miðað
við fullt starf.

Starfsfólk ríkisins:

Þann 1. júní hækka laun um 3%. Lágmarkslaun fyrir fullt starf, 18 ára og
eldri eftir 4 mánaða starf skal vera 300.000 frá 1. júní 2018.
Starfsmenn fá 48.000 kr. í orlofsuppbót 1. júní, miðað við fullt starf.
Starfsmenn fá 89.000 kr. í desemberuppbót þann 1. desember, miðað
við fullt starf.
STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

Stéttarfélögin ætla að bjóða upp á skemmtilega gönguferð um
Mývatnssveit í sumar undir leiðsögn Helgu Þuríðar Árnadóttur frá
Garði. Félögin hafa staðið fyrir sambærilegum ferðum undanfarin
ár sem hafa verið mjög vinsælar og vel sóttar. Ferðin í sumar verður
farin laugardaginn 25 ágúst, um er að ræða dagsferð. Lagt verður af
stað frá Skrifstofu stéttarfélaganna að Garðarsbraut 26 klukkan 09:00.
Þaðan verður ekið upp í Mývatnssveit og stoppað á Skútustöðum þar
sem fólk yfirgefur rútuna. Þaðan verður gengið um Skútustaðagígana
og gamla þjóðvegin heim í Garð. Á leiðinni er margt áhugavert að
skoða s.s. Arnarbælið og Arngarðshólana. Um er að ræða þægilega
göngu sem hentar öllum og tekur um þrjá tíma. Þegar komið verður
í Garð verður ekið þaðan í Jarðböðin þar sem slakað verður á með
nokkrum sundtökum áður en haldið verður aftur í Garð og grillað eftir
góðan dag. Að því loknu verður haldið heim á leið til Húsavíkur með
rútunni um kvöldmatarleytið. Skráning í ferðina er hafin á Skrifstofu
stéttarfélaganna. Einnig er hægt að senda skráningar á netfangið kuti@
framsyn.is. Verðið er kr. 5.000,-. Allt innifalið, það er rútuferðin, grillið
í Garði og sundferðin í Jarðböðin.
STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Heiðrað fyrir björgunarstörf á sjómannadeginum á Húsavík

Að venju var Sjómannadagurinn haldinn hátíðlegur á Húsavík. Heiðranir vegna dagsins fóru fram í Miðhvammi þar sem
Slysavarnardeild kvenna stóð fyrir kaffihlaðboði. Töluverður hópur fólks lagði leið sína í kaffið en slysavarnarkonur eru þekktar
fyrir sín glæsilegu hlaðborð. Í ár var ákveðið að heiðra Björgunarsveitina Garðar og Vilhjálm Pálsson sem lengi hefur komið að
björgunarmálum á svæðinu fyrir þeirra mikilvæga starf í þágu samfélagsins, ekki síst sjómanna. Það var Aðalsteinn Árni Baldursson
formaður Framsýnar stéttarfélags sem flutti eftirfarandi ávarp til heiðurs Vilhjálmi og Björgunarsveitinni Garðari. Auk hans kom
Heiðar Valur Hafliðson varaformaður Sjómannadeildar Framsýnar að heiðruninni. Þá má geta þess að Framsýn færði Slysavarnardeild
kvenna kr. 100.000,- að gjöf við þetta tækifæri.
Ágætu tilheyrendur!

Ég vil í upphafi óska hetjum hafsins, sjómönnum og fjölskyldum þeirra um land allt til hamingju með
daginn. Reyndar er full ástæða til að óska öllum til hamingju með daginn enda sterkar rætur tengdar
sjómennsku hjá okkur öllum og því sem hafið hefur gefið af sér um dagana. Þekkt er þegar virtur bóksali
hér í bæ sagði bein tengsl vera milli viðskipta í versluninni og þess hvernig fiskaðist á hverjum tíma.
Fólk hefði meira á milli handanna sem skilaði sér í betri verslun og þar með velmegun í samfélaginu
við Skjálfanda.
Þrátt fyrir að miklar breytingar hafi orðið á Húsavík með fækkun útgerða og þar með báta, skipar
sjávarútvegur ákveðinn sess í okkar samfélagi. Sjávarútvegur og landbúnaður hafa fylgt okkur lengi og
verið sterkustu stoðirnar í þingeysku atvinnulífi í gegnum söguna. Aukin ferðaþjónusta og nýr iðnaður
á Bakka koma til með að styðja samfélagið enn frekar.
Eins og kunnugt er hefur þeirri merkilegu hefð verið viðhaldið á sjómannadaginn víða um land að heiðra sjómenn og þá sem tengjast sjómennsku.
Það er sjómenn og aðra þá sem þótt hafa skarað fram úr og skilað góðu og farsælu starfi, fjölskyldum þeirra og þjóðinni allri til heilla. Í dag ber svo við að
við ætlum að heiðra Vilhjálm Pálsson og Björgunarsveitina Garðar fyrir þeirra fórnfúsa starf til að tryggja öryggi sjófarenda. Þannig er að Sjómannadeild
Framsýnar hefur séð um heiðrunina á sjómannadaginn frá árinu 2010 þegar leitað var til deildarinnar um að taka við þessum viðburði og sjá um þessa hlið
hátíðardags sjómanna á Húsavík. Frá þeim tíma hefur stjórn deildarinnar komið saman og valið þá sem heiðraðir skyldu á hverjum tíma. Aldrei hefur verið
reynt að hafa áhrif á það hvaða sjómenn væru heiðraðir. Hins vegar er afar ánægjulegt að segja frá því að í gegnum tíðina hefur reglulega verið haft samband
við okkur úr nær umhverfinu og spurt hvort ekki væri komið að því að heiðra Björgunarsveitina Garðar fyrir björgunarafrek, ekki síst sjóbjarganir. Þar hafa
verið fremstar í flokki eiginkonur sjómanna sem hafa talið sig vera öruggari vitandi af öflugri björgunarsveit, það er sveit manna sem ávallt væri tilbúin að
bregðast við óvissuástandi eins og dæmin sanna.
Ekki síst vegna þessara sterku skilaboða hefur verið ákveðið að heiðra Björgunarsveitina Garðar fyrir frábært starf í þágu samfélagsins er tengist því að
auka öryggi sjófarenda. Hlutverk sveitarinnar eru almenn slysavarna- hjálpar- og björgunarstörf. Maðurinn sem lengi fór fyrir björgunarsveitinni, Vilhjálmur
Pálsson, verður jafnframt heiðraður fyrir framgöngu sína við stofnun sveitarinnar en hún var stofnuð 17. nóvember 1959. Reyndar segir sagan að þá hafi
komið saman 18 menn á Húsavík til að stofna með sér félagskap um björgun. Tveimur árum síðar hafi deildin verið stofnuð formlega.
Ákveðin skýring var á því að ákveðið var að stofna björgunarsveit á þessum tíma. Nokkrum vikum áður eða 21. október 1959 varð hörmulegt sjóslys þegar
vélbáturinn Maí TH 194 frá Húsavík fórst í línuróðri við Mánareyjar og með honum tveir ungir og vaskir sjómenn sem létu eftir sig eiginkonur og börn á
unga aldri. Nöfn þeirra voru Kristján Stefán Jónsson og Aðalsteinn Árni Baldursson hálfbróðir þess sem hér stendur. Sjóslysið var ákall um að stofnuð yrði
björgunarsveit til að bregðast við aðstæðum sem þessum.
Þá er athyglisvert að skoða umræðuna á Alþingi Íslendinga á þessum tíma þegar Björn Jónsson alþingismaður gerir að umræðuefni öryggi og
tryggingavernd sjómanna sem farast með þessum hætti og falla undir almannatryggingar. Hann kallar eftir breytingum á þáverandi lögum þar sem ekki
þurfti að lögskrá á báta innan við 12 tonn á þessum tíma. Sjómenn á smábátum bjuggu við töluvert lakari tryggingavernd en aðrir sjómenn á stærri bátum
en Vélbátnum Maí TH sem var 8 tonn. Í ræðu Björns Jónssonar frá 30. mars 1960 kemur m.a. fram:
„Ég veit, að það stríðir þvert á móti réttlætisvitund allra Íslendinga, að konur og börn skipverjanna af Maí og annarra, sem eins var ástatt um, gjaldi þess
fjárhagslega, að farkosturinn, sem hinir látnu sigldu á í hina hinztu för, var einni eða tveimur lestum minni en svo, að heimilt væri að lögskrá á hann og
tryggja þannig skipverja á sama hátt og sjómenn af stærri skipum, og sama gildir að sjálfsögðu um önnur hliðstæð tilvik.“ Tilvitnun lýkur.
Eins og heyra má lagði Björn mikla áherslu á að tekið yrði á tryggingamálum sjómanna. Síðar tókst að jafna tryggingavernd sjómanna, burt séð frá stærð
skipa. Það að Björn skyldi vekja athygli á þessum misbresti í almannatryggingum eftir sjóslysið við Mánareyjar 1959 skilaði ekki síst þessum mikilvæga
árangri í réttindabaráttu sjómanna og fjölskyldna þeirra.
Ágæta samkoma:
Eins og fram hefur komið hefur verið ákveðið að heiðra Björgunarsveitina Garðar og fyrrverandi formann sveitarinnar og eins af stofnendum hennar
Vilhjálm Pálsson fyrir störf þeirra í þágu sjómanna og samfélagsins í heild.Það þarf að minna okkur Íslendinga reglulega á það, hversu öflugt og fórnfúst
starf björgunarsveitarfólk leggur á sig þegar neyðarkallið kemur. Það veit enginn hver er næstur í neyð.
Allt frá stofnun björgunarsveitarinnar hefur hún gengt veigamiklu hlutverki í okkar samfélagi. Alla daga ársins, nótt sem dag, hafa sjálfboðaliðar á vegum
sveitarinnar verið tilbúnir að bregðast við öllum hugsanlegum aðstæðum. Kringumstæðum sem oft á tíðum eru stór hættulegar.
Reglulega heyrum við í fréttum frásagnir frá björgunaraðgerðum. Vélarvana fiskibátur á Skjálfanda, hvalaskoðunarbátar í vandræðum, rúta föst í Jökulsá,
fjárskaði á Reykjaheiði, hópbifreiðaslys og ofsaveður á Norðurlandi. Allt eru þetta krefjandi aðstæður og oftar en ekki eru þar sjálfboðaliðar á vegum
Björgunarsveitarinnar Garðars við störf.
Hvað björgunarstörf varðar eru enginn landamæri. Björgunarsveitarfólk
á Húsavík er ávallt reiðubúið að sinna krefjandi björgunarstörfum á og við
Ísland. Sveitin hefur í gegnum tíðina tekið þátt í fjölda verkefna bæði til
lands og sjós í öllum landshlutum. Oft þegar um stærri útköll er að ræða á
landsvísu er leitað til allra sveita innan Landsbjargar sem hefur innan sinna
raða þúsundir sjálfboðaliða. Björgunarsveitarfólk á Húsavík hefur ekki látið sitt
eftir liggja þegar útköll hafa komið varðandi slík verkefni. Björgunarsveitinn er
í dag ágætlega búin tækjum, heldur úti öflugu starfi í gegnum ungliðadeildina
Náttfara auk þess að byggja starfsemi sína á sjálfboðaliðum. Í starfi sem þessu
vantar alltaf sjálfboðaliða, rétt er að skora á fólk, konur og karla, að stiga fram
og taka þátt í gefandi starfi sveitarinnar á Húsavík. Það er alltaf vöntun á öflugu
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og góðu fólki til starfa fyrir Björgunarsveitinna Garðar.
Það er ekki hægt að fara í gegnum sögu sveitarinnar nema minnast aðeins
á stand Hvassafells við Flatey á Skjálfanda þann 7. mars 1975. Þennan dag var
ofsaveður, norðaustan stormur, líklega um 9 vindstig, haugasjór og blindhríð.
Um borð voru 19 manns, þar af þrjár konur. Ein þeirra var barnshafandi, komin
sex mánuði á leið. Þar vann Björgunarsveitinn Garðar mikið björgunarafrek
við mjög erfiðar aðstæður. Þetta frækna björgunarafrek hefur líklega aldrei
fengið eins mikla athygli og það á sannarlega skilið, kannski vegna þess að það
gekk afar vel þrátt fyrir stórhættulegar aðstæður. Enginn slasaðist við sjálfa
björgunina á fólki og öllum var komið í höfn á Húsavík án áfalla. Ekki síst
vegna þessa mikla björgunarafreks er það mat manna að full ástæða sé til að
heiðra Björgunarsveitina Garðar. Áður höfum við heiðrað skipstjórana tvo,
sem stundum hafa verið kallaðir meistarar brotsjóanna, því kjark þurfti og Það var vel við hæfi að gestir í kaffihlaðborði Slysavarnardeildar kvenna stæðu
þor til að leggjast við hafnarkantinn í Flatey í ofsaveðri. Það voru þeir Pétur upp og heiðruðu Vilhjálm og Björgunarsveitinna fyrir þeirra störf í þágu
Olgeirsson og Ingvar Hólmgeirsson sem fluttu björgunarsveitina og búnað almennings í Þingeyjarsýslum.
hennar út í Flatey. Það er alveg ljóst að menn lögðu sig í mikla hættu, eins og
svo oft er raunin, þegar unnið er við björgunarstörf.
Sjóbjörgunarafreksins við Flatey verður lengi minnst enda góður minnisvarði um mikilvægi björgunarsveita hringinn í gegnum landið. Björgunin er
einstök í sjóbjörgunarsögu SVFÍ, að því leyti að fara þurfti 15 sjómílna leið í foráttuverði og koma búnaði og mönnum í land við mjög ótryggar aðstæður.
Höfum í huga að það þarf ekki að fara lengra en aftur til ársins 1959, þegar ekki var til formleg sveit manna til að bregðast við sjóslysum við Skjálfanda. Nú
er öldin önnur, þökk sé þeim mönnum sem stigu fram og stofnuðu björgunarsveit á Húsavík sem og annars staðar á Íslandi.
Upp í hugann kemur Vilhjálmur Pálsson og sá frábæri hópur sem stofnaði Björgunarsveitina Garðar hér á Húsavík. Vilhjálmur Pálsson er fæddur 30. maí
1929 í Vetrarbraut á Húsavík og fagnar því 89 ára afmæli sínu um þessar mundir, nýbúinn að fá sér tattoo eins og aðrir unglingar. Hann er sonur hjónanna
Páls Sigurjónssonar og Karólínu Sigurgeirsdóttur. Faðir Vilhjálms stundaði sjómennsku og var auk þess fiskmatsmaður. Móðir hans stundaði lengst af störf
hjá Kaupfélagi Þingeyinga við þvotta.
Villi, eins og hann er oftast kallaður útskrifaðist frá Íþróttakennaraskóla Íslands á Laugarvatni 1950. Þar kynnist hann konuefninu sínu, Védísi Bjarnadóttur
og saman eiga þau þrjú uppkominn börn. Fyrir utan námsárin á Laugavatni og viðkomu við kennslustörf í Lauganesskóla um 1950, hefur Villi búið nánast
alla sína tíð á Húsavík. Vilhjálmur var góður íþróttamaður og stundaði blak, frjálsar, körfubolta, fótbolta og handbolta. Að sögn Vilhjálms var hann tilnefndur
til þátttöku í landsliðinu í frjálsum íþróttum, en orðið að gefa það frá sér. Hann keppti því aldrei fyrir Ísland.
Villi er ekki ólíkur fýlnum, það er að segja fuglinum fýlnum, þar sem hann hefur í gegnum tíðina þurft að sjá sjóinn til að ná sér almennilega á flug enda
byrjaði hann ungur að stunda sjóinn samhliða kennslu og námi. Árið 1954 réð hann sig hjá Þórhalli Karlssyni skipstjóra og útgerðarmanni á Smára TH 59.
Báturinn var gerður út á síld og vetrarvertíð. Eftir tveggja ára veru með Þórhalli skipti Villi um pláss og fór eitt ár á Stefán Þór ÞH með Tryggva Brynjólfssyni
á síld og síðar á vetrarvertíð á sama bát með Maríusi Héðinssyni. Bátarnir voru gerðir út frá Húsavík og Suðurnesjunum. Um 1960 kaupir Villi trillu með
Karli H. Hannessyni sem þeir nefndu Orra ÞH 16. Félagarnir stunduðu sjómennsku á sumrin á þessum tíma með annarri vinnu. Síðar átti Villi eftir að
eignast aðrar trillur, það er Héðinn ÞH 176 og Pál ÞH 57. Þann bát eignaðist hann með dóttur sinni Önnu Karolínu og Brynjari Sigtryggssyni árið 1990
sem þau áttu í nokkur ár.
Eins og sjá má á þessu innskoti hefur Vilhjálmur Pálsson lengi verið viðloðandi sjóinn en hann var með 30 tonna réttindi, sem sjómaður og
björgunarsveitarmaður. Þingeyskir sjómenn eiga Vilhjálmi Pálssyni mikið að þakka. Hann var hvatamaður af því að kennsla í sjóvinnu væri tekin upp á
Húsavík og yrði valfag í Gagnfræðaskóla Húsavíkur þar sem hann var kennari.
Um 1976 bauð Menntamálaráðuneytið upp á námskeið í sjóvinnu til að auka tengsl skóla við atvinnulífið. Námið var tekið upp á Húsavík og fór kennslan
fram í níunda og tíunda bekk. Verklega námið fór fram fyrra árið og bóklega námið síðara árið. Kennslan fór fram í Gagnfræðaskólanum og í verbúð niður
við höfn. Þá var farið í róðra og fiskað. Leitað var til Bessa Guðlaugssonar til að fara með nemendur á sjó enda þótti hann bæði gætinn og góður sjómaður.
Síðar fór Menntamálaráðuneytið að senda skólaskip um landið þar sem komið var við í höfnum og nemendum kennt handtökin um borð sem var hluti af
náminu. Sjóvinna var kennt hér á Húsavík í um 15 ár. Nemendur sem luku prófi útskrifuðust með 30 tonna réttindi en drengir og stúlkur sem útskrifuðust
þurftu auk þess að hafa náð 18 ára aldri. Villi var ekki eingöngu viðloðandi þetta nám á unglingastiginu heldur leituðu skipstjórar hér í bæ til hans þegar
reglum var breytt upp úr 1980 og réttindaskyldan kom inn. Þá fengu skipstjórar ekki lengur leyfi til að stýra bátum upp að 200 tonnum nema hafa til þess
tilskilin réttindi. Á þeim tíma áttu menn ekki auðvelt með að fara suður til Reykjavíkur í Stýrimannaskóla Íslands. Eftir mikla vinnu tókst Villa að sannfæra
stjórnendur skólans og Menntamálaráðuneytið um að hægt væri að kenna námið á Húsavík. Gekk hann í að ráða hæfa kennara auk þess að halda utan um
námið sem heppnaðist vel. Í heildina hefur Vilhjálmur Pálsson komið að því að úrskrifa um 500 til 600 sjómenn með ákveðinn skipstjórnarréttindi. Hann
hætti afskiptum sínum af þessum málum um 1990.
Ég hef á undanförum árum tekið viðtöl við flesta skipstjóra sem róið hafa frá Húsavík vegna heiðrana á Sjómannadaginn. Ég hef fundið fyrir miklu
þakklæti í garð Villa með hans frumkvæði á sínum tíma að halda úti þessu námi í góðu samstarfi við menntastofnanir og þá sem komu að námskeiðahaldinu.
Það hafi skipt verulega miklu máli og tryggt þessa mikilvægu menntun í heimabyggð.
Eins og komið hefur verið inn á þessu ávarpi eru bein tengsl milli Vilhjálms Pálssonar og Björgunarsveitarinnar Garðars. Vilhjálmur minnist þess þegar
menn vöknuðu upp við vondan draum haustið 1959 þegar vélbáturinn Maí TH fórst. Í kjölfarið hafði Jóhanna Aðalsteinsdóttir formaður Slysavarnadeildar
kvenna á Húsavík samband við hann og taldi mikilvægt að fluglínutæki sem var til staðar á Húsavík en ekki í umsjón neins ákveðins aðila, yrði virkjað
þannig að fleiri kynnu að fara með það svo hægara væri að grípa til þess kæmi til frekari sjóskaða. Villi tók þessu mjög alvarlega og hóf þegar í stað vinnu
við að mynda björgunarsveit sem endaði með því að hún var stofnuð af hópi manna hér í bæ. Strax var hafist handa við að safna nauðsynlegum búnaði fyrir
sveitina s.s. ýmsum tækjum, ennisljósum og talstöðvum. Á stofnfundinum var Villi kosinn formaður og gegndi hann því starfi í 22 ár ásamt ýmsum öðrum
trúnaðarstörfum sem tengdust björgunarstörfum. Hann var t.d. umdæmisstjóri björgunarsveita á Norðurlandi til margra ára.
Reyndar er Villi mikið ólíkindatól. Hann var kennari til fjölda ára, formaður Völsungs, hann var þjálfari góður og íþróttamaður, hann var sjúkrabílstjóri,
hann var formaður í björgunarsveit og fór fyrir björgunarafrekinu í Flatey. Þá má geta þess að hér á árum áður riðu hestamenn í Grana fyrir skrúðgöngu
á 17. júní hér í bæ og þar var Villi að sjálfsögðu ævinlega mættur á reistum hesti. Fleira mæti nefna en þá yrði þetta ávarp allt of langt. Já, Villi hefur verið
einstaklega áberandi í húsvísku samfélagi og skilað góðu verki.
Að lokum vil ég skora á alla að standa vel við bakið á Björgunarsveitinni Garðari hér eftir sem hingað til, við þurfum á þeim að halda og sveitin þarf á
stuðningi okkur að halda. Höfum í huga að björgunarsveitin verður aldrei öflugri en baklandið, það þarf fjármagn til sveitarinnar þar sem tækjabúnaður
hennar á hverjum tíma endurspeglast af áhuga samfélagsins á starfi deildarinnar.
Að þessu sögðu vil ég biðja Vilhjálm Pálsson og Védísi að koma hér upp ásamt núverandi formanni björgunarsveitarinnar Garðars, Birgi Mikaelssyni,
Guðmundi Salómonssyni og Fanneyju Óskarsdóttur og veita viðtöku heiðursorðu sem þakklætisvott fyrir ykkar framúrskarandi starf í gegnum tíðina í
þágu okkar í landnámi Garðars.
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Persónuvernd til umræðu

Höfðingjarnir og fyrrum sjómennirnir Trausti Friðfinnsson og Guðlaugur
Bessason voru á svæðinu og heilsuðu meðal annars upp á Vilhjálm Pálsson.
Þeir eru brottfluttir en voru staddir á Húsavík á Sjómannadaginn.

Á síðustu dögum þingsins voru ný lög um persónuvernd samþykkt sem
lög frá Alþingi. Lögunum er ætlað að tryggja persónuverndina enn frekar.
Í ljósi þessa er mikilvægt að þeir aðilar sem fara með persónuupplýsingar
eins og t.d. stéttarfélög búi sig vel undir breytingarnar. Til að mæta nýjum
lögum stóðu stéttarfélögin fyrir fræðslu fyrir starfsmenn stéttarfélaganna
í Þingeyjarsýslum, það er frá skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík og á
Þórshöfn. Halldór Oddsson lögmaður ASÍ kom til Húsavíkur og fór yfir
helstu breytingarnar sem boðaðar eru í frumvarpinu um persónuvernd. Ljóst
er að um verulegar breytingar er um að ræða og töluverðar skyldur lagðar á
þá sem fara með persónuupplýsingar líkt og stéttarfélög.

Starfsmenn stéttarfélaganna hlýða á Halldór Oddsson lögmann ASÍ fara yfir
nýju persónuverndarlögin.

Húsfyllir á fundi Framsýnar
um fjármál við starfslok

Þóra Björg Sigurðardóttir tók við penningagjöf frá Framsýn til styrktar
Slysavarnardeild kvenna á Húsavík kr. 100.000,-. Hún þakkaði kærlega fyrir
Framsýn stéttarfélag og Íslandsbanki stóðu saman að fræðslufundi um
stuðninginn.
lífeyrismál í fundarsal stéttarfélaganna um miðjan maí. Húsfyllir var á
fundinum en rúmlega 60 fundarmenn sáu ástæðu til að koma á fundinn
og fræðast um þessi mikilvægu mál. Yfirskrift fundarins var „Fjármál við
starfslok“. Björn Berg fræðslustjóri Íslandsbanka flutti magnað erindi
Varaformaður Framsýnar Ósk Helgadóttir tók daginn snemma á um þessi mál og kom inn á lífeyri fólks, skatta, sveigannleg starfslok og
baráttudegi verkalýðsins og brunaði til Akureyrar til að halda ræðu á 1. reglur Tryggingastofnunar varðandi lífeyri, skerðingar og samspil lífeyris
maí baráttufundi hjá Stefnu félags vinstri manna á Akureyri. Mætingin frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóði/fjármálastofnun. Erindið var mjög
á fundinn var góð þar sem á sjötta tug fundarmanna voru samankomnir áhugavert og lögðu fundarmenn fjölmargar spurningar fyrir Björn.
til að hlýða á boðskap dagsins. Auk Óskar flutti Ólafur Þ. Jónsson ávarp
og dagskráin samanstóð auk þess af tónlistaratriðum og ljóðalestri. Ósk
mætti til fundarins íklædd islenskum peysufötum til heiðurs húsvískum
verkakonum sem stofnuðu með sér baráttusamtök fyrir 100 árum og nefndu
það Verkakvennafélagið Von. Ósk fjallaði í upphafi ræðunnar um þá von
kvennanna um að byggja upp betra samfélag þar sem störf þeirra yrðu metin
að verðleikum og börn þeirra ættu sér annað hlutskipti en fjötra fátæktar.
Innihald ræðu Óskar var í raun verkalýðsbarátta í fortíð og nútíð, þar sem
sami grautur í sömu skál virðist ætlað hlutskipi stórs hóps verkamanna og
láglaunafólks í landinu, þó á öðrum vígstöðvum sé en fyrir 100 árum. Eftir
ræðu Óskar risu fundargestir risu úr sætum og klöppuðu fyrir samstilltu
átaki þeirra fjögurra verkalýðsfelaga, Framsýn, VLFA, Eflingu og VR, sem
hafa myndað með sér bandalag og kalla nú eftir öflugri verkalýðsbaráttu.
Sendi fundurinn félögunum fjórum hugheilar baráttukveðjur og þakkir fyrir
að vekja von í brjósti íslenskrar alþýðu.
Fjölmenni var á fundi Íslandsbanka og Framsýnar um fjármál við starfslok

Klappað fyrir starfi Framsýnar

Þingiðn gefur töskur til félagsmanna

Ósk Helgadóttir var gestur á baráttufundi hjá Stefnu félags vinstri manna á
Akureyri.
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Þingiðn hefur látið gera
þægilegar ferðatöskur/
handtöskur fyrir
félagsmenn. Þeir sem
vilja eignast svona
töskur eru beðnir um
að kom við á skrifstofu
stéttarfélaganna
og þiggja tösku frá
félaginu.
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Sól í hjarta íbúa
á Raufarhöfn

Alvöru menn hjá OH

Björn G. Ægisson og Karl Halldórsson eru alvöru menn en þeir eiga það
sameiginlegt að starfa hjá Orkuveitu Húsavíkur. Hér eru þeir að laga leka, þó
Föstudaginn 1. júní stóð Framsýn fyrir sumarkaffi á Raufarhöfn. Boðið var ekki úr Hvíta húsinu hjá sjálfum Trump heldur voru þeir að laga vatnsleka
upp á kaffi og tertur á Kaffi Ljósfangi. Að venju var fjölmennt og góðmennt á lóðinni við Hvamm, heimili aldraðra á Húsavík þegar ljósmyndara
í kaffinu. Starfsmenn stéttarfélaganna voru á staðnum og spjölluðu við gesti Fréttabréfsins bar að.
og gangandi í blíðunni á Raufarhöfn. Sjá myndir:

Afmælisblað
í burðarliðnum

Um þessar mundir er verið að leggja lokahönd á sérstakt afmælisblað
sem tileinkað er aldarafmæli Verkakvennafélagsins Vonar. Blaðið er
væntanlegt til lesenda á næstu vikum.

Starfsmenn HSN á námskeiði
Lausar vikur í orlofshúsum

Nokkrar vikur eru lausar í orlofshúsum stéttarfélaganna í sumar.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna
varðandi frekari upplýsingar um þau hús sem eru í boði. Þá er einnig hægt
að sjá hvaða hús eru á lausu með því að fara inn á heimasíðu félaganna.

Það er alltaf áhugavert og reyndar til mikillar fyrirmyndar þegar fyrirtæki
og stofnanir óska eftir fræðslu frá stéttarfélögunum í Þingeyjarsýslum um
réttindi og skyldur starfsmanna samkvæmt ákvæðum kjarasamninga.
Fulltrúar Framsýnar eru töluvert beðnir um að koma á vinnustaði með
fræðslu um þessi mál. Ekki þarf að taka það fram að það er alltaf brugðist
vel við svona óskum. Á dögunum voru talsmenn Framsýnar beðnir um að
fræða nýliða hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík um sín mál og
helstu réttindi. Starfsmenn HSN voru til fyrirmyndar og var ánægjulegt að
eiga með þeim stund um þessi mikilvægu mál.

Pantaðu flugið á netinu
Þess má geta að stéttarfélögin hafa nú tekið upp nýjan orlofsvef sem
ætlað er að auðvelda félagsmönnum að panta flug og fleira í gegnum
netið. Nú þurfa félagsmenn ekki lengur að koma við á skrifstofu
stéttarfélaganna til að panta og ganga frá flugi með Flugfélaginu Erni.
Menn fara inn á framsyn.is og ganga frá kaupunum þar.
STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

Þau tóku þátt í fræðslunni; Árný Ósk Hauksdóttir sjúkraliði og Svanhildur Ósk
Halldórsdóttir, Lára Björg Friðriksdóttir og Sigtryggur Ellertsson sem starfa við
aðhlynningu á stofnuninni.

Skoðaðu endilega nýja orlofsvefinn
http://orlof.is/framsyn/.
Möguleikar félagsmanna á afþreyingu
halda áfram að aukast og aukast.

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Molar frá aðalfundi Framsýnar 28. maí 2018

Félagssvæðið verði stækkað
Skipulagsmál voru til umræðu á aðalfundi Framsýnar. Eftir góðar umræður var
samþykkt að gera breytingar á 4. og 6. grein félagslaga með því að skerpa ákvæði um
aðild að félaginu og kjörgengi.
Þá var samþykkt að skoða útvíkkun á félagssvæði Framsýnar. „Aðalfundurinn
samþykkir að heimila stjórn og trúnaðarráði Framsýnar að vinna að stækkun
félagssvæðisins, það er að félagssvæðið verði Norður- og Vesturland, það er frá
Raufarhöfn að félagssvæði Verkalýðsfélags Akraness.“

Mikil endurnýjun í stjórnunarstörfum
Breytingar urðu á stjórn og trúnaðarráði Framsýnar á aðalfundinum. Um er að ræða
verulegar breytingar enda koma margir nýir félagsmenn inn í stjórnunarstöður á vegum félagsins. Nefna má; Börk Kjartansson, Brynjar Smárason, Magneu
Dröfn Arnardóttir, Guðlaugu Ívarsdóttir, Sigrún Hildi Tryggvadóttir, Kristján Önundarson, Unni Kjartansdóttir, Guðrúnu Steingrímsdóttir og Garðar
Finnsson. Nýtt og öflugt fólk er boðið velkomið til starfa um leið og þeim sem ganga úr trúnaðarstörfum fyrir félagið er þakkað kærlega fyrir framlag þeirra
í gegnum tíðina.
Þakkað fyrir frábær störf
Á aðalfundi Framsýnar gengu þrír aðilar úr stjórn og trúnaðarráði sem lengi hafa starfað fyrir félagið. Þetta voru þau Dómhildur Antonsdóttir, Einar
Friðbergsson og Ragnhildur Jónsdóttir. Formaður Framsýnar þakkaði þeim fyrir vel unnin störf í þágu félagsins, þeirra yrði sárt saknað úr starfinu enda
öflugt og gott fólk sem allir hefðu ánægju af að vinna með. Domma, Einar og Ragnhildur þökkuðu kærlega fyrir sig og sögðu sömuleiðis hafa notið þess í
botn að starfa fyrir félagið.
Kraftmikið starf hjá ungliðum
Guðmunda formaður Framsýnar-Ung var að sjálfsögðu á aðalfundi félagsins. Með í för var ungur sonur
hennar. Vilji er til þess hjá Framsýn að gera allt til að halda úti öflugu starfi innan félagsins er viðkemur ungum
félagsmönnum. Nýlega var gengið frá kjöri á nýju ungliðaráði innan félagsins eftir kjörtímabil síðasta ráðs.
Nýja ráðið skipa: Ásrún Einarsdóttir, Eva Sól Pétursdóttur, Heiða Elín Aðalsteinsdóttir og Sunna Torfadóttir.
Guðmunda Steina Jósefsdóttir er formaður Framsýnar-ung. Fulltrúar frá Ungliðarráðinu munu taka þátt í
ungliðastarfi á vegum Starfsgreinasambands Íslands og Alþýðusambands Íslands.
Um 12 milljónir í starfsmenntastyrki
Framsýn er mjög umhugað um starfsmenntun félagsmanna. Á árinu 2017 fengu 313 félagsmenn greiddar kr.
12.584.237,- í einstaklingsstyrki frá fræðslusjóðum í endurgreiðslur vegna náms eða námskeiða.
Námsstyrkir árið 2017 skiptast þannig milli sjóða:
226 félagsmenn fengu greidda styrki úr Landsmennt kr. 8.798.818,-.
8 félagsmenn fengu greidda styrki úr Sjómennt
kr. 500.041,-.
11 félagsmenn fengu greidda styrki úr Ríkismennt kr. 469.072,-.
25 félagsmenn fengu greidda styrki úr Fræðslusjóði verslunar og skrifstofufólks kr. 1.142.506,-.
43 félagsmenn fengu greidda styrki úr Sveitamennt kr. 1.673.800,-.
Að auki fengu fjórir félagsmenn styrki úr Fræðslusjóði Framsýnar kr. 189.000,-.
Samtals fengu félagsmenn því greiddar 12.773.237,- í námsstyrki á árinu 2017, það er með styrkjum úr Fræðslusjóði Framsýnar. Starfsmennastyrkir til
félagsmanna í Framsýn hækkuðu um áramótin og verða allt að 100 þúsund krónur á ári eða 75% af kostnaði við námið. Ónotaður réttur til þriggja ára
verður kr. 300 þúsund hjá almennum félagsmönnum innan félagsins. Rétturinn er aðeins hærri hjá verslunar- og skrifstofufólki. Þessir góðu styrkir koma í
gegnum þá fræðslusjóði sem Framsýn á aðild að samkvæmt ákvæðum kjarasamninga. Fræðslusjóðirnir eru fjármagnaðir með framlögum frá fyrirtækjum,
sveitarfélögum og ríkisstofnunum sbr. ákvæði þar um. Það á þó ekki við um Fræðslusjóð Framsýnar sem hefur ekki fastan tekjustofn.
Rekstur félagsins til mikillar fyrirmyndar
Rekstrarafgangur var á öllum sjóðum Framsýnar á umliðnu starfsári enda mikið aðhald í rekstri félagsins félagsmönnum til hagsbóta. Rekstrartekjur
félagsins námu kr. 265.648.270,- sem er aukning um 21,9% milli ára. Rekstrargjöld námu 185.455.936,- sem er aukning um 21,37% milli ára. Þessi hækkun er
ekki síst tilkomin vegna hækkunar bóta og styrkja úr sjúkrasjóði og vinnudeilusjóði auk hlutdeildar í kostnaði við Hrunabúð og hærri skatta frá samböndum.
Fjármagnstekjur námu kr. 54.826.653,-. Félagsgjöld og iðgjöld námu kr. 224.809.587,- á móti kr. 184.395.753,- á árinu 2016. Heildareignir félagsins námu
kr. 1.895.352.623,- í árslok 2017 samanborið við kr. 1.771.721.280,- í árslok 2016. Rekstur skrifstofunnar gekk vel á síðasta ári. Þátttaka Framsýnar í
rekstrarkostnaði nam kr. 73.310.410,-. Önnur aðildarfélög greiddu kr. 11.574.684,- til rekstursins. Innheimta félagsgjalda var með svipuðu sniði og árið á
undan. Almennt eru launagreiðendur samviskusamir að skila félagsgjöldum og mótframlögum á réttum tíma.
Verulegur sparnaður fyrir félagsmenn
Aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna eiga mjög gott samstarf um orlofsmál. Sameiginleg orlofsnefnd vinnur að því að bjóða félagsmönnum upp á marga
góða kosti varðandi orlofsdvöl víða um land. Á síðasta ári dvaldi fjöldi félagsmanna ásamt fjölskyldum sínum í orlofshúsum, orlofsíbúðum, á tjaldsvæðum
og hótelum á vegum félagsins. Veruleg ásókn er í orlofsíbúðir en félagið niðurgreiðir orlofsdvöl
félagsmanna sem auðveldar fólki að njóta orlofsdvalar með fjölskyldum sínum. Ekki er óalgengt að
niðurgreiðslurnar séu um kr. 50.000 fyrir viku dvöl. Þá fengu 69 félagsmenn endurgreiðslur vegna
dvalar á tjaldsvæðum eða alls kr. 1.093.487,-. Félagsmönnum stéttarfélaganna stendur til boða að
kaupa miða í Hvalfjarðargöngin, gistimiða og ódýr flugfargjöld sem skiptast þannig fyrir árið 2017:
Seldir flugmiðar 4.470
Sparnaður fyrir félagsmenn
kr. 49.617.000,Seldir miðar í göng 3.027
Sparnaður fyrir félagsmenn
kr. 1.059.450,Seldir gistimiðar
739
Sparnaður fyrir félagsmenn
kr. 1.625.800,Samtals sparnaður fyrir félagsmenn
kr. 52.302.250,8 Júní 2018
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Tæplega 60 milljónir í styrki til félagsmanna
Á árinu 2017 voru 895 styrkir greiddir úr sjúkrasjóði Framsýnar og 107 styrkir vegna sjúkradagpeninga og fæðingarstyrkja, það er um 1000 styrkir. Samtals
námu greiðslur vegna sjúkradagpeninga, annarra bóta og styrkja kr. 57.309.735,-. Sama upphæð fyrir árið á undan var kr. 46.108.635,-. Samkvæmt þessari
niðurstöðu er veruleg hækkun milli ára á styrkjum til félagsmanna úr sjúkrasjóði eða um 24,3%.
Félagsmenn aldrei fleiri
Alls greiddu 3.514 félagsmenn til Framsýnar stéttarfélags á árinu 2017 en greiðandi félagar voru 2.920 árið 2016. Greiðandi félagsmönnum Framsýnar
fjölgaði verulega milli ára og hefur félagið aldrei verið fjölmennara. Af þeim sem greiddu til Framsýnar á síðasta ári voru 2.151 karl og 1.363 konur
sem skiptast þannig, konur eru 39% og karlar 61%. Skýringin liggur fyrir, breytingarnar eru tilkomnar vegna verklegra framkvæmda á svæðinu og því
hefur karlastörfum fjölgað umtalsvert umfram hefðbundin kvennastörf. Um síðustu áramót voru gjaldfrjálsir félagsmenn samtals 302, það eru aldraðir og
öryrkjar sem ekki eru á vinnumarkaði. Félagsmenn þann 31. desember 2017 voru því samtals 3.817. Hlutfallslega starfa flestir við ferðaþjónustu. Þá má geta
þess að 482 launagreiðendur greiddu launatengd gjöld til Framsýnar á síðasta ári og fjölgaði þeim um 13 á milli ára. Beck&Pollitzer Polska greiddi mest
allra atvinnurekenda í iðgjöld til Framsýnar á árinu 2017. Árið áður greiddi Munck Íslandi ehf. mest til félagsins. Innifalið í upphæðinni eru félagsgjöld
starfsmanna og lögbundin iðgjöld atvinnurekenda í sjóði Framsýnar.
Rúmlega 80 milljónir greiddar í atvinnuleysisbætur
Atvinnuástandið á félagssvæði Framsýnar hefur almennt verið með miklum ágætum. Samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun fengu 137
félagsmenn Framsýnar greiddar atvinnuleysisbætur á árinu 2017 samtals kr. 82.952.573,-. Með mótframlagi kr. 6.636.206,- námu heildargreiðslur alls kr.
89.588.779,-. Eins og kunnugt er hafa staðið yfir miklar framkvæmdir á félagssvæði Framsýnar. Fjöldi innlendra og erlendra verktaka hafa verið á svæðinu
auk fjölda verkamanna, iðnaðarmanna og sérfræðinga. Það er því óhætt að segja að atvinnulífið iði um þessar mundir.
Styrkir hækkaðir til félagsmanna
Í ljósi góðrar stöðu Framsýnar var samþykkt á aðalfundi félagsins að hækka flesta styrki til félagsmanna úr sjúkrasjóði.
Um er að ræða umtalsverðar hækkanir. Þessar eru helstar:
Niðurgreiðslur vegna sjúkranudds hækka úr kr. 2.300 í kr. 2.500 per tíma.
Niðurgreiðslur vegna meðferðar hjá kírópraktorum hækka úr kr. 2.300 í kr. 2.500 per tíma.
Niðurgreiðslur vegna heilsunudds hjá viðurkenndum heilsunuddara hækka úr kr. 2.000 í kr. 2.200 per tíma.
Niðurgreiðslur vegna nálastungumeðferðar hjá viðurkenndum aðilum hækka úr kr. 2.000 í kr. 2.200 per tíma.
Niðurgreiðslur vegna endurhæfingar hjá NFLÍ Hveragerði eða sambærilegum stofnunum hækka úr kr. 60.000 í kr. 70.000.
Niðurgreiðslur vegna framhalds krabbameinsskoðunar hækka úr kr. 4.500 í kr. 6.000.
Niðurgreiðslur vegna krabbameinsleitar í ristli og/eða blöðruhálsi hækka úr kr. 25.000 í kr. 30.000.
Niðurgreiðslur vegna tækni- og glasafrjóvgunar hækka úr kr. 100.000 í kr. 150.000.
Niðurgreiðslur vegna áhættumats hjá Hjartavernd eða hjá sambærilegri stofnun hækka úr kr. 17.000 í kr. 20.000.
Niðurgreiðslur vegna heilsueflingar hækka úr kr. 17.000 í kr. 30.000.
Niðurgreiðslur vegna meðferðar hjá sálfræðingum/geðlæknum hækka úr kr. 6.000 í kr. 7.000 per tíma.
Niðurgreiðslur vegna meðferðar/viðtala hjá fjölskylduráðgjöfum hækka úr kr. 6.000 í kr. 7.000 per tíma.
Niðurgreiðslur vegna aðgerða á augum hækka úr kr. 50.000 í kr. 60.000, það er per auga. Samtals styrkur getur því orðið kr. 120.000.
Niðurgreiðslur vegna kaupa á gleraugum og linsum hækka úr kr. 50.000 í kr. 60.000.
Niðurgreiðslur vegna kaupa á heyrnartækjum hækka úr kr. 75.000 í kr. 80.000 per eyra. Samtals getur endurgreiðslan orðið kr. 160.000.
Útfararstyrkur vegna félagsmanna sem eru á vinnumarkaði og falla frá hækkar úr kr. 330.000 í kr. 360.000. Fullur réttur helst í 5 ár frá því að menn hætta
á vinnumarkaði.
Fæðingarstyrkur og ættleiðingastyrkur til félagsmanna hækkar úr kr. 100.000,- í kr. 150.000 með hverju barni.
Skilyrði fyrir niðurgreiðslum til félagsmanna verða að öðru leiti þær sömu og verið hafa, það er samkvæmt reglugerð og úthlutunarreglum sjóðsins á
hverjum tíma.

Gestir forsætisráðherra

Formenn Framsýnar, Verkalýðsfélags Akraness, VR og Eflingar funduðu
nýlega með forsætisráðherra, Katrínu Jakobsdóttur í Stjórnarráðinu.
Á fundinum gafst fulltrúunum tækifæri á að skiptast á skoðunum við
ráðherra varðandi helstu áherslur þessara aðila í komandi kjaraviðræðum
við atvinnurekendur og aðkomu stjórnvalda að ýmsum málum sem liðkað
gætu fyrir lausn mála.

„Attention“

If you have any questions about your rights on the
Icelandic labour market or your position as a member
of the labour union, please contact us. Also, if you have
suspicions rules are beeing broken or rights not beeing
fulfilled, please do the same. Complete confidentiality
is promised. The email is framsyn@framsyn.is and the
phone number is 4646600-8646602“.

Athugið
Formenn þeirra stéttarfélaga sem kalla eftir breytingum á íslenskri
verkalýðshreyfingu áttu góðan fund með forsætisráðherra á dögunum. Þau
eru Ragnar Þór, Aðalsteinn Árni, Sólveig Anna og Vilhjálmur sem hér eru með
Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í Stjórnarráðinu.

Stöndum sameiginlega vörð um réttindi fólks
Rétt er að skora á almenning og/eða starfsmenn fyrirtækja sem verða
varir við að verið sé að brjóta á réttindum eða aðbúnaði launþega á
vinnustöðum að hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík
í síma 464-6600/8646602. Þá er hægt að senda ábendingar á netfangið
framsyn@framsyn.is. Farið er með allar ábendingar sem trúnaðarmál.
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Þingiðn stofnar fræðslusjóð

Aðalfundur Þingiðnar var haldinn 16. maí í fundarsal stéttarfélaganna. Meðfylgjandi eru fréttir frá fundinum:

Fjöldi félagsmanna
Fullgildir félagsmenn í Þingiðn 31. desember 2017 voru 127, það er greiðandi félagar, öryrkjar og aldraðir sem greiddu til félagsins við starfslok. Greiðandi
einstaklingar voru 111 á árinu samkvæmt ársreikningum félagsins. Karlar voru 109 og konur 2.
Fjármál og styrkir
Félagsgjöld og iðgjöld ársins námu kr. 10.155.557 sem er 10,7% lækkun frá fyrra ári. Bætur og styrkir á árinu 2017 námu kr. 2.569.799, þar af úr sjúkrasjóði
kr. 1.538.644 sem er um 64% lækkun frá fyrra ári. Á árinu 2017 fengu samtals 30 félagsmenn greidda sjúkradagpeninga eða aðra styrki úr sjúkrasjóði.
Samkvæmt sameinuðum rekstrar- og efnahagsreikningi nam hreinn tekjuafgangur félagsins kr. 6.349.084 og eigið fé í árslok 2017 nam kr. 228.703.507 og
hefur það aukist um 2,9% frá fyrra ári. Rekstur skrifstofu stéttarfélaganna gekk vel á síðasta ári. Þátttaka Þingiðnar í rekstrarkostnaði nam kr. 4.265.668.
Innheimta félagsgjalda var með svipuðu sniði og árið á undan.
Orlofsmál
Félagsmenn voru mjög duglegir að nýta sér orlofskosti á vegum félagsins á síðasta ári. Til margra ára hafa aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna átt mjög
gott samstarf um orlofsmál. Þingiðn á eina íbúð í Þorrasölum í Kópavogi. Á síðasta ári dvaldi fjöldi félagsmanna ásamt fjölskyldum sínum í orlofshúsum,
orlofsíbúðum, á tjaldsvæðum og hótelum á vegum stéttarfélaganna. Veruleg ásókn er í orlofshúsin en félagið niðurgreiðir orlofsdvöl félagsmanna í
orlofsíbúðum/húsum sem auðveldar fólki að njóta orlofsdvalar með fjölskyldum sínum á Íslandi. Ekki er óalgengt að niðurgreiðslurnar séu um kr. 50.000
fyrir viku dvöl. Þá fengu 12 félagsmenn endurgreiðslur vegna dvalar á tjaldsvæðum eða alls kr. 201.650,-.
Fræðslumál
Á síðasta ári fengu 5 félagsmenn styrki til náms/námskeiða samtals kr. 386.453 úr félagssjóði. Félagsmenn Þingiðnar hafa ekki haft aðgengi að
fræðslusjóðum eins og þekkt er hjá almennum stéttarfélögum.
1,5 milljónir greiddar í sjúkradagpeninga
Samkvæmt ársreikningum Þingiðnar voru greiðslur til félagsmanna
úr sjúkrasjóði félagsins samtals kr. 1.538.644 á árinu 2017.
Samtals fengu 42 félagsmenn bætur og styrki frá félaginu.
Árgjaldið óbreytt
Samþykkt var að hafa árgjaldið óbreytt milli ára, það er 0,7% af launum.
Styrkir hækkaðir til félagsmanna
Aðalfundurinn samþykkti að hækka styrki og bætur úr sjúkrasjóði
til félagsmanna til samræmis við samþykkt aðalfundar Framsýnar.
Vilji félagsins er að úthlutunarreglur stéttarfélaganna séu sem líkastar.
Þingiðn stofnar fræðslusjóð
Á aðalfundinum var samþykkt samhljóða að stofna fræðslusjóð fyrir
félagsmenn með 0,3% framlagi frá þeim auk þess sem félagið leggi
sjóðnum til tvær milljónir sem stofnframlag. Byrjað verður að innheimta
gjaldið um næstu áramót. Í máli formanns kom fram að stjórn Þingiðnar
hefur unnið að því að stofna fræðslusjóð innan félagsins til hagsbóta fyrir
félagsmenn. Dæmi eru um að félagsmenn hafi hótað úrsögn úr félaginu
þar sem þeir hafi ekki aðgengi að fræðslustyrkjum líkt og félagar í Framsýn
hafa í gegnum fræðslusjóði Framsýnar. Ekki síst í ljósi þess var ákveðið að
leggja til við aðalfundinn að stofnaður yrði fræðslusjóður. Það er meðan
ekki næst samstaða um það innan Samiðnar að semja um sérstakan
fræðslusjóð fyrir félagsmenn aðildarfélaga Samiðnar. Á fundinum voru
einnig teknar til umræðu reglugerð fyrir sjóðinn og starfsreglur sem finna
má á heimasíðu stéttarfélaganna. Fundarmenn lýstu yfir ánægju sinni með
stofnun Fræðslusjóðs Þingiðnar.
Sama stjórn áfram
Stjórn Þingiðnar var endurkjörin á fundinum. Hana skipa; Jónas
Kristjánsson, Kristinn Gunnlaugsson, Vigfús Þór Leifsson, Þórður
Aðalsteinsson og Hólmgeir Rúnar Hreinsson.

Vertu með

-mótun kröfugerðar-

Áríðandi
auglýsing

Framsýn stéttarfélag hefur
hafið mótun að kröfugerð fyrir
komandi kjaraviðræður við Samtök
atvinnulífins, sveitarfélögin og ríkið.
Hér með er skorað á félagsmenn að senda inn sínar
hugmyndir að kröfugerð er varðar kröfur á hendur
atvinnurekendum og stjórnvöldum. Tillögum
félagsmanna verður safnað saman og á félagsfundi
í byrjun september verður gengið formlega frá
kröfugerðinni. Tillögur félagsmanna óskast sendar á
netfangið kuti@framsýn.is.

Veist þú… nú er afsláttur

á flugi fyrir félagsmenn sem fljúga
með Icelandair milli landa
og Air Iceland Connect innanlands og erlendis.
Frekari upplýsingar eru á http://orlof.is/framsyn/
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STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA

Kátt í höllinni

Mikil ánægja er með hátíðarhöldin sem stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum
stóðu fyrir í Íþróttahöllinni á Húsavík 1. maí. Tæplega 600 manns komu
í höllina til að hlýða á ræður og skemmtiatriði í boði félaganna. Ósk
Helgadóttir varaformaður Framsýnar startaði hátíðinni með mögnuðu
ávarpi. Reynir Gunnarsson tók við og söng maístjöruna af miklum krafti
áður en tungufoss, Aðalsteinn Árni Baldursson formaður Framsýnar,
flutti kraftmikla hátíðarræðu sem féll í góðan jarðveg hjá hátíðargestum.
Karlakórinn Hreimur söng undir stjórn Steinþórs Þráinssonar og fór á
kostum. Steinunn Halldórsdóttir sá um undirleik. Gísli Einarsson kom
keyrandi frá Borgarnesi með grínið í ferðatösku og reyndar frumsaminn
texta um Húsavík. Gísli klikkar ekki og sagðist næst koma með lag við
textann sem er eftirfarandi:
Á Húsavík ég háttum næ,
hérna útvið bláan sæ.
Á vísan þó ég varla ræ
en vonandi er alltílæ.
Engu kastað er á glæ
enn á vorin spíra fræ.
Kleinur, te og kaffi fæ
á fyrsta maí
Ókey bæ!
Eftir allt grínið með Gísla tóku frábærir listamenn við og sungu falleg
lög og sögðu skemmtilegar sögur. Þetta voru þau Guðrún Gunnarsdóttir,
Sigríður Beinteinsdóttir, Jógvan Hansen og Karl Olgeirsson. Svo allt færi ekki
úr böndunum var skólastjórinn til margra ára, Huld Aðalbjarnardóttir, fengin
til að stjórna samkomunni, sem eins og fram hefur komið, gekk vonum
framar. Fulltrúar og starfsmenn aðildarfélaga Skrifstofu stéttarfélaganna sáu
síðan um að ganga milli borða og færa um 600 veislugestum kaffi og tertu
frá Heimabakaríi. Takk fyrir okkur.

Fjölmenni á afmælishátíð

Þann 28. apríl 2018 voru
liðin hundrað ár frá stofnun
Verkakvennafélagsins Vonar.
Í tilefni af því stóð félagið fyrir
glæsilegum afmælisfagnaði
í Menningarmiðstöð Þing
eyinga á afmælisdaginn.
Vel á þriðja hundrað
manns lögðu leið sína á
afmælishátíðina. Aðalsteinn
Á. Baldursson, formaður Framsýnar opnaði
hátíðina með stuttu ávarpi og stýrði síðan
dagskránni. Ósk Helgadóttir varaformaður
Framsýnar, flutti ávarp þar sem hún fór yfir
aðdragandann að stofnun Vonar og rakti
sögu félagsins. Sérstakur gestur hátíðarinnar,
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, flutti
áhugavert ávarp á þessum tímamótum og
las upp úr ljóðabókinni “Tvennir tímar”
eftir Björgu Pétursdóttur sem var gefin út
þennan sama dag. Áður hafði henni verið
afhent fyrsta eintakið á hátíðinni. Björg Pétursdóttir var ein af stofnendum
Vonar og það var því vel við hæfi að gefa út ljóðabók með ljóðum eftir hana.
Langa langa langömmubarn Bjargar, Klara Hrund Baldursdóttir, steig í
pontu og flutti ljóð eftir formóður sína af miklu listfengi. Afi Klöru, Birgir
Þór Þórðarsson, ávarpaði samkomuna fyrir hönd afkomenda Bjargar sem
stóðu að útgáfu bókarinnar. Kvennakór Húsavíkur undir stjórn Hólmfríðar
Benediktssdóttur bauð upp á tónlistaratriði við undirleik Steinunnar
Halldórsdóttur. Hjónakornin Lára Sóley Jóhannsdóttir og Hjalti Jónsson
luku dagskránni með nokkrum hressandi lögum. Að dagskrá lokinni
var opnuð ljósmyndasýning með myndum af konum við störf á tímum
Verkakvennafélagsins Vonar. Og að sjálfsögðu var boðið upp á kaffi og með
því.
Framsýn notaði tilefnið til að gefa nokkrar góðar gjafir eins og venja er í
afmælum. Stéttarfélagið færði Kvenfélagasambandi S-Þingeyinga 150 eintök
af ljóðabók Bjargar og afkomendum hennar fengu 100 eintök að gjöf. Þá
gaf Framsýn, Menningarmiðstöð Þingeyinga hljóðkerfi að verðmæti 200
þúsund og nokkur eintök af bókinni fyrir bókasöfnin í sýslunni. Það var
Sif Jóhannesdóttir, forstöðumaður Menningarmiðstöðvarinnar sem veitti
gjöfinni viðtöku. Þá gafst gestum sem voru á þriðja hundrað einng færi á því
að eignast bók. Fólk hafði orð á því að vel hefði tekist til að minnast þessara
merku tímamóta með fallegum og viðeigandi hætti.

Sif Jóhannesdóttir, forstöðumaður
Menningarmiðstöðvarinnar veitti
viðtöku hljóðkerfi og nokkrum
bindum af ljóðabókinni “Tvennir
tímar” frá Framsýn til eignar fyrir
bókasöfnin í Þingeyjarsýslum.

Mjöll Matthíasdóttir formaður
Kvenfélagasambands S-Þingeyinga
tók við gjöfinni frá Framsýn og
þakkaði kærlega fyrir höfðinglega gjöf.
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