
 
Fundargerð Félag háskólakennara á Akureyri (FHA) félagsárið 2009–2010 

 

8. stjórnarfundur haldinn 3. des. 2009 kl. 10:15 
 
Boðaðir voru stjórnarmenn, varastjórn og framkvæmdastjóri: Helgi Gestsson (HG), Arnheiður 
Eyþórsdóttir (AE), Erlendur Steinar Friðriksson (ESF), Kristín Guðmundsdóttir (KG), Páll Björnsson (PB), 
Finnur Friðriksson (FF), Kjartan Ólafsson (KÓ) og Hjördís Sigursteinsdóttir (HS). FF  og (AE) boðaði forföll 
Dagskrá: 
 

1. Kjaramál 
HG ræddi um stöðu kjaramála og sagði frá fundi sem hann sat með Kjararáði BHM mánudaginn 
30. nóv.  Á fundinn mættu einnig fulltrúar flestra annarra félaga á háskólastiginu, þ.á m. frá 
Félagi prófessora og Félagi háskólakennara. Þar kynnti HG þær hugmyndir um sparnað í rekstri 
HA sem hafa orðið til í viðræðum FHA við yfirstjórn skólans. Að sögn HG sáu fundarmenn enga 
meinbugi á þessum hugmyndum. 
 

2. Viðhorfskönnun meðal félagsmanna 
RHA mun annast könnunina sem verður send með tölvupósti í síðasta lagi á n.k. föstudag. 
Félagsmönnum mun gefast kostur á að taka þátt í henni til miðnættis á sunnudagskvöld og 
niðurstaða mun liggja fyrir á mánudag. Boðið verður upp á 3 valkosti: a) hugmynd FHA, b) 
hugmynd um flata 70 eininga aukningu á kennslu kennara, og c) þá hugmynd að FHA geri ekki 
samning við háskólayfirvöld. Ef félagsmenn telja að FHA eigi að semja við HA í anda leiðar a), þá 
yrði að bera slíkan samning undir félagsmenn á félagsfundi. Samþykkt var að sá fundur færi fram 
með rafrænum hætti. 
 

3. Samstarfsfundur með öðrum háskólafélögum 
Rætt um að halda samráðsfund með öðrum háskólafélögum á næstunni. Athuga á hvort tími 
kringum 10. des. henti hinum félögunum. Þeir stjórnarmenn FHA, sem tök hafa á, færu á slíkan 
fund. 
 

4. Önnur mál 
HG sagði frá því að hann hefði fyrir hönd félagsins samþykkt að FHA greiddi fyrir fordrykk í 
jólaboði HA, eins og gert hefur verið mörg undanfarin ár. 

 
 
Fundi slitið kl. 11:30 
Fundargerð ritaði Páll Björnsson 


