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Dagskrá 

1. Fundarsetning/fundarstjóri. 

2. Látinna félaga minnst. 

3. Skýrsla stjórnar. 

4. Reikningar félagsins.  

5. Lýst kjöri stjórnar, trúnaðarráðs og skoðunarmanna. 

6. Kosning löggilts endurskoðanda. 

7. Veiting gullmerkis félagsins. 

Kaffihlé. 

8. Lagabreytingar. 

9. Kosnir tveir fulltrúar í kjörstjórn og tveir til vara. 

10. Kosið í fastanefndir félagsins og stjórnir. 

11. Kosnir 38 fulltrúar á aðalfund Stapa lífeyrissjóðs. 

12. Kosinn aðalmaður í stjórn Stapa lífeyrissjóðs. 

13. Ákvörðun um stjórnarlaun aðalstjórnar. 

14. Önnur mál. 
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Aðalskrifstofa félagsins er á Akureyri, en einnig eru 

skrifstofur á Dalvík og í Fjallabyggð. Eins og undanfarin ár 

var mikið álag á skrifstofum félagsins og fá starfsmenn 
fjölmargar spurningar í sambandi við kaup og kjör. 

 

Starfsmenn félagsins eru:  
• Aðalbjörg G. Hauksdóttir, þjónustufulltrúi. 

• Anna Júlíusdóttir, varaformaður. 

• Ásgrímur Örn Hallgrímsson, upplýsingafulltrúi. 

• Björn Snæbjörnsson, formaður. 

• Brynja Skarphéðinsdóttir, afgreiðslu- og fræðslufulltrúi 

(er í veikindaleyfi). 

• Eyrún Halla Eyjólfsdóttir, þjónustufulltrúi. 

• Hafdís E. Ásbjarnardóttir, lögfræðingur og 

þjónustufulltrúi (er í fæðingarorlofi). 

• Helga Níelsdóttir, þjónustufulltrúi á Dalvík. 

• Íris Björk Árnadóttir, ræstitæknir. 

• Margrét Einarsdóttir, innheimtustjóri. 

• Margrét Jónsdóttir, þjónustufulltrúi í Fjallabyggð. 

• Sigrún Lárusdóttir, skrifstofustjóri. 

• Vilhelm Adolfsson, verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits. 

• Elsa Sigmundsdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi hjá VIRK 

• Hildur Petra Friðriksdóttir, ráðgjafi hjá VIRK 

• Nicole Kristjánsson, ráðgjafi hjá VIRK 

• Svana Rún Símonardóttir, ráðgjafi hjá VIRK 
 

Elsa, Hildur Petra, Nicole og Svana eru starfmenn Einingar-
Iðju, en starfa fyrir öll stéttarfélög á svæðinu. Þær eru með 

aðsetur á skrifstofu félagsins á 2. hæð í Alþýðuhúsinu á 

Akureyri. Hildur Petra er með fasta viðveru á skrifstofunni í 
Fjallabyggð á miðvikudögum og Elsa er með fasta viðveru á 

skrifstofunni á Dalvík á þriðjudögum. 

Vilhelm Adolfsson hóf störf hjá félaginu 1. maí 2016. Hann var 
ráðinn verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits fyrir Eyjafjarðar-

svæðið og Norðurland vestra. 14 stéttarfélög sem eru starfandi 

á því svæði gerðu með sér samkomulag um stóraukið vinnu-

staðaeftirlit með því að ráða einn sameiginlegann starfsmann 
fyrir svæðið. Hann er starfsmaður félagsins, en starfar fyrir 

félögin 14, og er með aðsetur á skrifstofunni á Akureyri. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Þorsteinn E. Arnórsson lét af störfum hjá félaginu á 

starfsárinu eftir áralanga þjónustu við félagsmenn, fyrst Iðju 

og svo Einingu-Iðju.  
Íris Hauksdóttir hætti 

einnig störfum hjá félaginu 

á starfsárinu og var Helga 

Níelsdóttir ráðin í hennar 
stað. Helga hafði áður leyst 

af á meðan Íris var í 

fæðingarorlofi. 
Aðalbjörg var ráðin 

tímabundið í veikindum 

Brynju Skarphéðinsdóttur.  

Eyrún var ráðin til að leysa Hafdísi af á meðan hún er í 
fæðingarorlofi. 
 

Svæðisfulltrúar 
Á starfsárinu varð sú breyting að nú starfa þrír svæðis-

fulltrúar sem staðsettir eru á jafnmörgum þéttbýlisstöðum 

utan Akureyrar í stað fimm áður.  
Guðrún Þorbjarnardóttir er svæðisfulltrúi Svæðisráðs 

Hríseyjar og Dalvíkurbyggðar, Margrét Jónsdóttir er 

svæðisfulltrúi Svæðisráðs Fjallabyggðar og Róbert 
Þorsteinsson er svæðisfulltrúi Grýtubakkahrepps. 

Varamenn eru: Sigríður Jósepsdóttir, Hrísey og 

Dalvíkurbyggð, Sigrún Agnarsdóttir, Fjallabyggð og 

Þorsteinn Þormóðsson, Grýtubakkahreppi. 
Svæðisfulltrúar sitja í aðalstjórn félagsins fyrir hönd síns 

svæðis og eru varamenn þeirra sjálfkjörnir í trúnaðarráð. 
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Stjórn félagsins 2016-2017 
Nokkrar breytingar urðu á stjórn félagsins á starfs-
árinu. Nú sitja í henni þrír svæðisfulltrúar stað fimm 

áður, þau Guðrún Þorbjarnardóttir, Margrét Jóns-

dóttir og Róbert Þorsteinsson. Hafdís Ósk Kristjáns-
dóttir og Sigríður Jósepsdóttir sátu í stjórninni þar til 

þær hættu sem svæðisfulltrúar í mars sl.  

Auk þeirra sátu í stjórninni Björn Snæbjörnsson 
formaður, Anna Júlíusdóttir varaformaður og 

Vilhelm Adolfsson ritari stjórnar.  

Þrír formenn deilda sátu einnig í stjórninni; Ingvar 

Kristjánsson frá Iðnaðar- og tækjadeild, Sigríður K. 
Bjarkadóttir frá Opinberu deild og Margrét H. 

Marvinsdóttir frá Matvæla- og þjónustudeild. 

Margrét hætti sem formaður deildarinnar á síðasta 
aðalfundi hennar og því tók Tryggvi Jóhannsson, nýr 

formaður deildarinnar, sæti í stjórn félagsins. 
 

Atvinnuleysisbætur 
Í lok árs 2016 voru 145 félagsmenn á atvinnuleys-

isskrá, þ.e.a.s. þeir sem létu draga af sér félagsgjöld 

af atvinnuleysisbótunum. Því miður er alltaf eitthvað 
um að fólk láti ekki draga af sér slík gjöld og tapi þar 

með réttindum. Þetta er fækkun um 41 frá árinu á 

undan. 

 
Félagsgjald 
Tekið er 1% félagsgjald af öllum launum. Ekki 

er innheimt lágmarksgjald. 

 

 

 
Fjárveitingar úr sjúkrasjóði 2016   

Fjöldi  Upphæð 

Dagpeningar ...................................................................... 170 74.974.736 

Útfararstyrkir...................................................................... 23 4.260.000 

Bætur samtals 193 79.234.736 

Styrkir til félagsmanna 
 

  

Sjúkraþjálfun og sjúkranudd.............................................. 585 12.172.132 

Krabbameinsskoðun........................................................... 292 1.439.570 

Líkamsrækt ........................................................................ 759 8.750.556 

Aðrir styrkir (gleraugu, heyrnartæki o.fl.) ......................... 337 6.086.528 

Styrkir til sjóðsfélaga samtals 
 

1.973 28.448.786 

Bætur og styrkir til félagsmanna úr sjúkrasjóði 2016 2.166 107.683.522 

Helstu styrkir úr félagssjóði 
Jólaaðstoðin 800.000 

Krabbameinsfélag Akureyri 250.000 

Endurhæfingarstöðin á Kristnesi 200.000 
Iðnaðarsafnið á Akureyri 200.000 

Þroskahjálp á Norðurlandi 100.000 

Félagatal  
Aðalfélagar Svæðisráð Starfsgreinadeildir 

2016 7.393 1.444  2016 2015 2014 2013 2012 

2015 7.395 1.434 Opinbera deildin 1.408 1.402 1.422 1.148 1.384 

2014 7.312 1.468 Matvæla- og þjónustu. 2.006 1.956 2.016 1.892 1.783 

2013 6.594 1.365 Iðnaðar- og tækjadeild 904 809 829 756 802 

2012 6.249 1.301  

Almenn starfssemi og þjónusta 

Starfsmenntastyrkir 833 
Styrkir úr sjúkrasjóði 2.166 
Orlofshús og styrkir 1.280 

Orlofsferðir og leiksýningar 204 
Samtals (Um 61% félagsmanna fengu styrki) 4.483 

Árið 2015 voru sambærilegar tölur 4.533 

Lykiltölur   

Tekjur 2016 2015 

Félagsgjöld / iðgjöld 176.357.527 150.399.113 

Sjúkrasjóðsgjöld 145.313.114 122.447.070 

Orlofssjóðsgjöld 70.347.498 59.648.756 

Húsaleiga 30.040.214 27.961.628 

Aðrar tekjur 49.174.863 41.852.657 

Samtals tekjur 471.233.216 402.309.224 

Gjöld   

Styrkir til félagsmanna 120.339.505 127.944.281 

Rekstur og viðhald fasteigna 60.370.101 47.043.027 

Rekstrarkostnaður og afskriftir 273.013.074 226.321.402 

Samtals gjöld 453.722.680 401.308.710 

Fjármagnsliðir 13.173.332 15.835.612 

Hreinar tekjur til ráðstöfunar 30.683.868 16.836.126 

Stjórn Sjúkrasjóðs 
starfsárið 2016-2017 
Aðalmenn:  

Sigrún Lárusdóttir 
Anna G. Ásgeirsdóttir 

Ingimundur Norðfjörð 

Varamenn: 
Hulda Einarsdóttir 

Jónína S. Jónsdóttir 

Svavar Magnússon 
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Fræðsla sem félagið fer með í skóla á svæðinu fyrir 

unga fólkið er líka að skila sér með aukinni aðsókn 

ungmenna. Í um um 15 ár hefur Eining-Iðja verið 
með fræðslu í öllum tíundabekkjum á félags-

svæðinu. Einnig hefur félagið stundum verið með 

fræðslu í MA og í VMA. 
 

Miðasala í Hvalfjarðargöng er þjónusta sem félagið 
býður upp á og er heilmikið notuð. Hver miði er 

seldur á kr. 635 og því er það ágætis búbót að kaupa 

miða áður en lagt er af stað. Ef borgað er við göngin 

þá kostar stök ferð kr. 1.000. Ef keyrt er fram og 
tilbaka þá geta félagsmenn sparað sér kr. 730. Í fyrra 

seldi félagið um 10.000 miða og því spöruðu 

félagsmenn alls um kr. 3.650.000 með því að kaupa 
miða hjá félaginu. 
 

Alltaf eru nokkur mál eru í gangi varðandi innheimtu 

á félagsgjöldum.  
 

Mikið hefur mætt á lögfræðingum félagsins bæði 

varðandi launakröfur, gjaldþrot og aðstoð við 

starfsmenn við að túlka samninga. 
 

Leikhús 
Á hverju ári eru félagsmönnum sem eru lífeyrisþegar 

og mökum þeirra boðið í leikhús. 1. apríl sl. fóru 113 

félagsmenn og sáu leikritið Góðverkin kalla sem sýnt 

er í Freyvangsleikhúsinu. Á undan sýningu var boðið 
upp á kaffihlaðborð í Laugarborg. 

 

Vert er að minna á samning sem félagið er með við PACTA 
lögmenn, en þeir sjá um lögfræðiþjónustu fyrir félagið. 

Starfsmönnum félagsins er heimilt að bjóða félagsmönnum 

sínum að leita viðtals og ráðgjafar hjá PACTA vegna 

ágreinings þeirra við vinnuveitendur, innheimtu launakrafna, 
skaðabótamála eða annarra mála, sem starfsmenn Einingar-

Iðju telja rétt að bjóða viðkomandi félagsmanni. Félagið ber 

kostnað af þeirri þjónustu sem unnin er fyrir félagsmanninn 
og ekki fæst greiddur úr hendi vinnuveitanda, þrotabús hans, 

ábyrgðasjóði launa eða af öðrum aðilum. Algjört skilyrði er 

að félagsmenn hafi fyrst samband við Einingu-Iðju og er það 
félagsins að meta hvort málinu verði vísað til lögfræðinga 

félagsins. 

Í samningnum er einnig kveðið á um að félagsmaður í 

Einingu Iðju, sem leitar til PACTA án þess að félagið hafi 
milligöngu þar um, skuli fá 15% afslátt af gildandi gjaldskrá 

PACTA á hverjum tíma. 

Útgáfa og kynningarmál 

Eins og áður gaf félagið út þrjú blöð á síðasta ári; 

orlofsblað, sumarblað og jólablað. Félagsblöðin voru 

borin út á öll heimili og fyrirtæki á félagssvæðinu, í 
um 11.000 eintökum, og hefur það mælst vel fyrir.  

Heimasíða félagsins var eins og undanfarin ár 

bæði vel virk og vel sótt af félagsmönnum og öðrum. 
Síðan er skalanleg þannig að engu máli skiptir hvort 

hún er skoðuð í tölvu, spjaldtölvu eða síma. Síðan 

aðlagar sig alltaf að stærð þess tækis sem hún er 
skoðuð í. Lögð er áhersla á að upplýsingar á 

heimasíðunni séu sem aðgengilegastar og settar fram 

á greinargóðan hátt. Á síðunni má m.a. nálgast 

gagnlegar upplýsingar um félagið, kjaramál, fræðslu-
mál og réttindi launafólks. Hægt er að skrá sig á 

póstlista og fá þannig nýjustu fréttir sem á hana koma 

beint í æð. 
 

Facebook 

Eining-Iðja er komið á Facebook. Allar fréttir sem 
birtast á heimasíðu félagsins, www.ein.is, munu 

jafnframt birtast þar ásamt öðru sem tilheyrir starfinu. 

Þeir sem vilja fylgjast með er bent á að „Líka“ nýju 

síðuna. 
Vinsamlegast athugið að ekki er fylgst með 

síðunni allan sólarhringinn, reynt er að bregðast við 

athugasemdum eins fljótt og hægt er. Þeir sem vilja 
hafa samband við félagið er bent á að hringja í 460 

3600, senda póst á ein@ein.is, eða með því að senda 

inn fyrirspurn í gegnum heimasíðuna. 

 

Félagavefur 

Vert er að minna á félagavefinn þó fjölmargir noti 

hann. T.d. til að nálgast ýmsar upplýsingar um stöðu 
sína hjá félaginu á einfaldan hátt, athuga með 

orlofshús og sækja um þau. Það eina sem þarf að gera 

er að fara inn á heimasíðuna okkar og smella þar á 
hnappinn Félagavefur. Í fyrsta sinn sem þetta er gert 

þarf að skrá sig og þá fær viðkomandi sendan veflykil 

á lögheimili sitt. Nú er einnig hægt að skrá sig inn 

með rafrænum skilríkjum í síma. 
 

Launagreiðendavefur 

Félagið er með launagreiðendavef sem býður upp á 
einföldun við iðgjaldaskil og þægilegt aðgengi að 

upplýsingum um eldri færslur.  

Í skilagreinakerfinu eru t.d. villuprófanir sem 
einfalda útfyllingu og ættu að tryggja enn öruggari 

skil en áður en hann var tekinn í gagnið. Í yfirliti fást 

síðan ítarlegar upplýsingar um eldri skilagreinar og 

greiðslustöðu.  
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Námskeið  
Aðalbjörg G. Hauksdóttir veitir allar upplýsingar og 

er tengiliður við starfsmenntasjóðina þrjá sem félagið 

er aðili að, Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt. 
Hún hefur einnig umsjón með félagslegri fræðslu, en 

Anna Júlíusdóttir sér um starfs- og tómstundanám-

skeið félagsins. Ef félagsmenn fá hugmynd af 
einhverskonar námskeiði má sá hinn sami hafa 

samband við hana Önnu.  

Á starfsárinu er búið að halda nokkur trúnaðar-
mannanámskeið í samvinnu við önnur stéttarfélög í 

Alþýðuhúsinu. Mjög góð þátttaka var á þessum nám-

skeiðum og eins og alltaf er gott að fá nemendur frá 

fleiru en einu félagi á námskeiðin því þá koma fram 
sjónarmið frá ólíkum starfsgreinum. 

Í nóvember tóku 16 félagsmenn þátt í 

dyravarðanámskeiði sem haldið var í samvinnu við 
Lögregluna á Norðurlandi eystra. 

 
Í nóvember hélt félagið þrjú námskeið í konfektgerð. 

Kennari var Hulda Einarsdóttir. 36 félagar tóku þátt í 

þessum þremur námskeiðum. Fyrirhugað var að 
halda eitt námskeið í Fjallabyggð en því þurfti að 

fresta vegna veðurs. 

Félagsmönnum var boðið upp á fleiri námskeið en 
vegna ónógrar þátttöku þurfti að fella þau niður.  

20. maí sl. hélt félagið námskeiðið „Að starfa í 

stjórn stéttarfélaga“ þar sem Guðmundur Hilmarsson, 
frá Félagsmálaskóla alþýðu, fór yfir ýmis hagnýt 

atriði sem gott er að hafa í huga fyrir stjórnarmenn. 

Námskeiðið sátu stjórnarmenn í aðalstjórn félagsins 

og deildarstjórnunum ásamt starfsmönnum stjórn-
anna. Námskeiðið sem stóð yfir frá kl. 13 til 19 tókst 

mjög vel, en á því var m.a. farið yfir hlutverk forystu, 

boðun og stjórnun funda, samskipti og margt fleira. 
Um miðjan nóvember fóru starfsmenn félagsins á 

frábært námskeið sem heitir „Mitt allra besta.“ 

Leiðbeinandi var Bjartur Guðmundsson, árangurs-
þjálfi og leikari, en hann fjallaði um mátt tilfinn-

inganna, áhrif þeirra á ákvarðanir okkar og athafnir 

og hvernig við getum tekið stjórn á þessu mikla afli 

svo það vinni hratt og örugglega með okkur í stað 
þess að hafa tilviljanakennd áhrif á líf okkar með 

ýmist jákvæðum eða neikvæðum afleiðingum.  

Dagana 14. til 17. apríl sl. lagði 34 manna hópur frá 

félaginu land undir fót og fór í náms- og kynnisferð 

til Stokkhólms. Þarna voru á ferð starfsmenn og 
stjórnarmenn félagsins ásamt mökum. Þó ferðin væri 

náms- og kynnisferð var ákveðið að hver og einn 

myndi borga sinn kostnað við ferðina. Starfsmenn og 
stjórnarmenn sóttu um styrk í sinn fræðslusjóð; 

Landsmennt, Ríkismennt eða Sveitamennt, og 

notuðu því sinn persónulega styrk í ferðina. 

Tilgangur ferðar sem þessar er að efla starfsmenn í 
starfi og auka víðsýni stjórnar og starfsmanna með 

því að kynnast þessu málefni í öðrum löndum en 

okkar eigin. Ferðin tókst mjög vel og voru öll erindin 
frábær. Hópurinn kom fróðari heim sem hefur 

vonandi skilað sér í starfi félagsins og til 

félagsmanna. 
 

Starfsmenntasjóðir 
Á síðasta ári fengu alls 833 félagsmenn, 486 konur 

og 347 karlar, einstaklingsstyrki úr sjóðunum. Þetta 

er fækkun um 18 styrki frá árinu áður. Upphæðin sem 
þau fengu var mjög svipuð og árið áður, eða kr. 

32.171.066.  

 
Aldursdreifing styrkþega 

17-20 ára .................................. 165 

21-30 ára .................................. 368 
31-40 ára .................................. 121 

41-50 ára .................................. 93 

51-60 ára .................................. 47 

61-70 ára .................................. 39 
 

Hvaða námskeið eða nám er um að ræða? 

Íslenska fyrir útlendinga……... 33 

Tölvunám/námskeið…………. 15 

Aukin ökuréttindi……………. 27 

Bílpróf……………………….. 77 

Tungumálanám………………. 11 

Framhaldsskóli…………….… 199 

Háskólanám………………….. 201 

Tómstundanámskeið………… 64 

Starfsnám…………………….. 147 

Annað………………………... 52 

 

Hverjir sóttu námskeiðin? 
Almenni markaðurinn………... 565 

Sveitarfélög…………………… 246 

Ríkið…………………………. 22 
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Orlofsmál 
Árið 2016 var boðið upp á fjórar ferðir, en einungis 

var farið í tvær ferðir. Vegna dræmrar þátttöku þurfti 

að hætta við innanlandsferðina. Einnig var hætt við 
fyrirhugaða aðventuferð til Kaupmannahafnar. 

43 félagsmenn og makar fóru í mjög góða ferð til 

Englands dagana 10. til 20. ágúst sl. 
Um 50 fóru í árlega dagsferð fyrir eldri félags-

menn. Ekið var vestur í Húnavatnssýslur og aðeins 

stoppað í Varmahlíð áður en ekið var til Hvamms-
tanga þar sem var snæddur hádegisverður á 

Sjávarborg og svo var aðeins kíkt í Selasafnið. Að því 

loknu var ekið fyrir Vatnsnesið og komið við á 

Blönduósi, þaðan var ekið yfir Þverárfjall og til 
Sauðárkróks þar sem drukkið var kaffi á Mælifelli. 

Að lokum var farið yfir Öxnadalsheiði og heim á ný. 
 

„Vika að eigin vali“ 

Á árinu 2016 voru í boði 270 styrkir sem nefnast 
„Vika að eigin vali.“ Hver styrkur var að upphæð kr. 

20.000 og voru þeir vel nýttir af félagsmönnum. 
 

Orlofshús og orlofsíbúðir 

Átján orlofshús og sex orlofsíbúðir eru í eigu 

félagsins, ein íbúð er á Egilssöðum og fimm eru í 

Reykjavík en einnig á félagið tvær sjúkraíbúðir í 
Reykjavík. Einnig er félagið með á leigu eina íbúð í 

borginni, en íbúðirnar fimm í Reykjavík eru svo að 

segja alltaf í notkun og komast færri að en vilja.  
Fyrr á árinu ákvað stjórn félagsins að kaupa fimm 

nýjar íbúðir og selja fjórar eldri íbúðir í staðinn. Nýju 

íbúðirnar eru í Kópavogi og er þetta stærsta einstaka 
fjárfesting sem félagið hefur farið í, en um er að ræða 

fjórar fjögurra herbergja íbúðir og eina þriggja 

herbergja íbúð. Fyrirhugaður afhendingartími íbúð-

anna er í febrúar 2018. 
Björn formaður segir að íbúðirnar fyrir sunnan séu 

svo að segja alltaf í notkun og því komist færri í þær 

en vilja. „Eins og staðan er í dag erum við með átta 
íbúðir víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu, þar af tvær 

sjúkraíbúðir. Sú umræða kom upp í stjórninni hvort 

ekki væri kominn tími á að bæta við einni íbúð og 
eftir ítarlega skoðun þá varð þetta lendingin. Þetta er 

stærsta einstaka fjárfesting sem félagið hefur farið 

í,að minnsta kosti á meðan ég hef verið í stjórn þess. 

Við erum að bæta við  einni íbúð, en nú erum  við að  

 

 

 
 

 

 
 

 

fá fimm glænýjar í stað fjögurra eldri sem var farið 

að styttast í að þyrftu að fá smá andlitslyftingu,“ sagði 
Björn. Hann sagði líka að aukið hagræði væri að hafa 

íbúðirnar á sama stað, t.d. varðandi eftirlit og þrif. 
 

Þrif og umsjón 

Fyrirtækið Sólar ehf. hefur umsjón á íbúðum 
félagsins á höfuðborgarsvæðinu. Leigjandi þarf ekki 

að þrífa íbúðina eftir leigutíma. Auðvitað þarf að 

skila henni full frágenginni og snyrtilegri. 
Félagsmenn þurfa sjálfir að þrífa íbúð á Egils-

stöðum og orlofshús félagsins áður en þeim er skilað. 

Orlofshúsin eru sameign okkar allra og er 

nauðsynlegt að við sameinumst um að ganga um þau 
með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa það að 

leiðarljósi að skilja við þau eins og þið viljið koma 

að þeim. Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjónar-
manns á viðkomandi svæði, má búast við að leigutaki 

þurfi að borga þrifagjald. 

Allar upplýsingar um leiguna koma fram á 

samningi sem viðkomandi fær þegar hann leigir íbúð 
eða orlofshús hjá félaginu.  
 

Sumarúthlutun 

Ákveðið var að einungis yrði hægt að sækja um 

orlofshús og orlofsstyrki vegna sumarúthlutunar á 
rafrænan hátt á félagavefnum 

Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum 

félagsins því dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli 

hafi komið upp. Leigutaki þarf að borga kr. 

25.000 sekt ef reglan er brotin. 
 

Nýting orlofshúsa 2016 
Auk húsa og íbúða sem eru í eigu félagsins var 

Eining-Iðja með orlofsbústaði víðsvegar um landið í 

skiptum fyrir orlofshús á Illugastöðum. Einnig tók 

félagið á leigu nokkur hús. Nýting húsa í fyrra má sjá 
í eftirfarandi töflum. 

Skipti- og leiguhús Sumarvikur  Hús í eigu félagsins Vikur Helgar 
Bjarteyjarsandur (1) ... 9  Egilsstaðir (1) ................................. 14 5 (föst leiga í vetur) 

Brekkuskógur (2) ....... 21  Einarsstaðir (1) ............................... 17 4 

Einarsstaðir (2) .......... 19  Illugastaðir (6) (14 yfir veturinn) ... 89 278 

Garðshorn (1) ............. 7  Flókalundur í Vatnsfirði (1) ........... 11 0 

Klifabotn í Lóni (1) .... 9  Reykjavík (1) Leiguíbúð ................ 17 61 (stubbaleigur) 

Munaðarnes (1) .......... 9  Reykjavík (5) .................................. 302 0 

Kötluholt (1) ............... 10  Svignaskarð (1) ............................... 22 31 

Úlfljótsvatn (1) .......... 8  Tjarnargerði (1) …………………... 16 39 

Ölfusborgir (1) ........... 12     
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Fundir hjá félaginu 

Alltaf er mikið um fundi hjá félaginu, m.a. í 
aðalstjórn og hjá deildarstjórnum, í trúnaðarráði, 

vinnustaðafundir, fundir með einstökum hópum um 

tilfallandi mál og síðan eru starfsmenn og 
forystumenn oft kallaðir til aðstoðar við lausn ýmissa 

mála á vinnustöðum. 
 

Trúnaðarráð 

 
Trúnaðarráð hélt tvo fundi. Á fyrri fundinum var 

gengið frá listum stjórnar og trúnaðarráðs á 42. þing 

ASÍ sem fram fór í október. Einnig var samþykkt 
samhljóða tillaga um skilafrest lista vegna þess.  

Á fundinn mætti Vilhelm Adolfsson, verkefnastjóri 

vinnustaðaeftirlits í Eyjafirði og á Norðurlandi vestra, 
og sagði frá tilurð þess að ráðinn var einn verkefnastjóri 

vinnustaðaeftirlits á svæðinu. Hann sagði frá hvernig 

gengið hefur þá 4 mánuði sem hann hafði þá verið í 

starfi og starfinu framundan. Miklar og góðar umræður 
urðu um erindið. Einnig mætti Elsa Sigmundsdóttir, 

verkefnastjóri og ráðgjafi hjá VIRK í Eyjafirði, og 

fjallaði hún m.a um hvað er VIRK. Hún sagði frá starfi 
Virk á svæðinu og bar saman við starfið á landsvísu 

tölfræðilega séð. Fjölmargar spurningar komu úr sal og 

urðu fínar umræður um VIRK. Að síðustu fjallaði 

Ásgrímur Örn Hallgrímsson, upplýsingarfulltrúi 
Einingar-Iðju, aðeins um auglýsingar félagsins, 

heimasíðuna og Facebook síðu sem þá var nýlega 

opnuð. Hann sýndi myndband sem gert var um félagið 
og einnig glænýtt myndband um sjúkrasjóð félagsins. 
 

Á seinni fundinum var gengið frá lista stjórnar og 

trúnaðarráðs fyrir starfsárið 2017/2018 og skilafrest 
lista. Samþykkt var tillaga um breytingu á fjölda 

svæðisfulltrúa úr fimm í þrjá. Eftir breytinguna verða 

svæðisfulltrúarnir 3 og á eftirtöldum stöðum, einn 

fyrir hvern stað. Svæðisráð Grýtubakkahrepps, 
Svæðisráð Fjallabyggðar og Svæðisráð Hríseyjar og 

Dalvíkurbyggðar. 

Sigmundur Einar Ófeigsson, framkvæmdastjóri 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar, var boðið að 

koma á fundin og fjallaði hann um fjölmargt sem 

AFE er að sinna þessa dagana og einnig um margt 
sem skiptir svæðið málið, eins og t.d. skólana, 

ferðamennsku, landbúnað, matvælavinnslu, raforku, 

opinbera stjórnsýslu, heilbrigðismál, samgöngur og 

margt fleira. Til dæmis kom fram í máli hans að 
atvinnustig væri hátt á svæðinu og að hagvöxtur væri 

hér meiri en á landsvísu. Innviður svæðisins eru 

flottir en það er mjög slæmt hve svæðið er orkulítið 

og að nauðsynlegt væri að auka flutningsgetu 

raforkukerfisins. 
Fyrirlesturinn var mjög góður og fróðlegur og 

voru fjölmargar spurningar úr sal og fínar umræður 

um málið. 
 

Samninganefnd 

Enginn fundur var haldinn í samninganefnd á 

starfsárinu, en á milli aðalkjarasamninga starfar 
stjórn félagsins sem samninganefnd.  
 

Uppstillinganefnd 

Uppstillingarnefnd hélt tvo fundi og eins og 

undanfarin ár gekk mjög vel að fá fólk til að gegna 
störfum fyrir félagið. 
 

Almennir félagsfundir 

Á hverju ári eru haldnir nokkrir almennir félagsfundir 
á þéttbýlissvæðunum utan Akureyrar, engin breyting 

varð á því þetta árið.  

Dagana 24. til 26. janúar sl. hélt félagið fimm 
félagsfundi á fimm mismunandi stöðum á svæðinu. 

Þeir voru voru túlkaðir á pólsku, en þar var farið yfir 

fyrirhugaðar breytingar á lögum félagsins. Þar var 

einnig fjallað um vinnustaðaeftirlit félagsins, hvernig 
félagafrelsi virkar og farið yfir helstu niðurstöður úr 

kjarakönnun félagsins. 

Haldnir voru fundir í svæðisráðum félagsins í 
febrúar og mars; Svæðisráði Grýtubakkahrepps, 

Svæðisráði Fjallabyggðar og Svæðisráði Hríseyjar og 

Dalvíkurbyggðar, og kosnir svæðisfulltrúar og vara-
menn þeirra. Svæðisfulltrúar eru sjálfkjörnir í aðal-

stjórn félagsins og varasvæðisfulltrúar í trúnaðarráð. 

Í nóvember og desember voru haldnir 12 fundir 

með trúnaðarmönnum félagsins. Fundirnir fóru fram 
á Akureyri, fyrir utan einn sem haldinn var í 

Fjallabyggð. Rúmlega 100 trúnaðarmenn mættu á 

þessa fundi, sem byggðust upp á því að hver og einn 
svaraði spurningakönnun um og svo var unnið í 

hópavinnu. Hópurinn var blandaður úr deildunum til 

að fundarmenn fengju innsýn í hvernig það er að vera 

trúnaðarmaður í hinum ýmsu greinum. Hið 
félagslega bakland var einn þátturinn sem fjallað var 

um. Hvernig er það, hvað má bæta, og hvað er 

jákvætt? Niðurstöður þessarar könnunar verða 
kynntar á árlegum starfsdegi félagsins fyrir trúnaðar-

menn og aðra sem eru í trúnaðarstörfum fyrir félagið 

þann 10. maí nk.  
Í febrúar bauð Opinbera deild Einingar-Iðju upp á 

fyrirlestur sem bar nefnið Vaktavinna, lífsgæði og 

vellíðan. Þar fjallaði Helga Guðrún Erlingsdóttir, 

Hjúkrunarforstjóri Öldrunarheimila Akureyrar, um 
áhrif vaktavinnu á heilsu, fjölskyldu- og félagsslíf, og 

skipulagningu vaktavinnu út frá vinnuverndar-

sjónarmiði. Fyrirlesturinn var bæði fróðlegur og 
skemmtilegur og urðu góðar umræður um málefnið. 

Í febrúar stóð Iðnaðar- og tækjadeild félagsins 

fyrir fræðslufundi fyrir bílstjóra. Kjartan Þórðarson, 
sérfræðingur frá Samgöngustofu, fjallaði þar um 
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fjölmargt er snýr að málefnum bílstjóra en þó 

aðallega um endurmenntun þeirra. Hann svaraði 
jafnóðum fjölmörgum fyrirspurnum fundarmanna, en 

frábær mæting var á fundinn sem fram fór í salnum á 

4. hæð Alþýðuhússins á Akureyri og urðu fjörugar 
umræður um málefnið. 

 
Búið er að halda fjölmarga vinnustaðafundi á 

árinu, þar sem átt hafa sér stað góðar umræður, en á 

slíkum fundum er gott að miðla upplýsingum til 
félagsmanna. Trúnaðarmenn hafa verið hvattir til að 

vera duglegir að halda slíka fundi með starfsmönnum 

félagsins. Fjölmargir aðrir fundir hafa verið haldnir, 

t.d. með trúnaðarmönnum m.a. vegna vinnustundar, 
starfsmatsins og ýmsu öðru. Margir aðrir fundir voru 

haldnir, t.d fræðslufundir. Einnig mættu fulltrúar 

félagsins á ýmsa aðra fundi fyrir hönd þess. 
 

Stjórnarfundir 

Ellefu fundir voru haldnir í stjórn félagsins þar sem 

fjölmörg mál voru tekin. Hér má sjá helstu mál sem 
tekin voru fyrir á stjórnarfundum, en vert er að benda 

á að stjórnarmenn fá afhent á hverjum fundi uppfært 

yfirlit yfir rekstur félagsins. Þannig veit stjórnin 

ávallt hvernig staðan er miðað við áætlun sem gerð er 
í upphafi hvers árs.  

Á öllum fundum stjórnar er einnig lagður fram 

listi yfir nýja félaga sem gengið hafa í félagið frá 
síðasta stjórnarfundi.  
 

Á fyrsta fundi stjórnar, sem haldinn var þann 17. maí, 

var m.a. sagt frá aðalfundum Orlofsbyggðarinnar 
Illugastaða og Orlofsbyggðarinnar á Einarsstöðum 

sem fram fóru nokkrum dögum fyrr. Farið var yfir 

fundargerð stjórnar Opinberu deildar frá 25. apríl. 

Fjallað var um erindi frá nemendafélagi Norræna 
Genfarskólans þar sem óskað var eftir styrk til að halda 

árlegan fund samtakanna á Íslandi. Lagður var fram 

samningur við Ambassador, en þar var um að ræða 
fyrsta samning sem gerður var vegna hvalaskoðunar í 

Eyjafirði. Sagt var frá því að búið væri að fara yfir 

húsin á Illugastöðum fyrir sumarið og að það þyrfti að 

kaupa þó nokkuð mikið af nýjum húsgögnum og 
dýnum í húsin. Einnig var sagt var frá því að búið væri 

að fara yfir og skoða leiguhúsin á Suðurlandi og íbúðir 

félagsins í Reykjavík fyrir sumarið. Sagt var frá því að 
undirbúningur væri hafinn við að endurskoða 

kjarasamning við Becromal. Ásgrímur sagði frá fundi 

sem hann sótti á vegum ASÍ um upplýsingamál og að 
nauðsynlegt væri fyrir félagið að vera virkt á 

samfélagsmiðlum, stjórni ákvað að erindi loknu að 

stofnuð yrði Facebook síða fyrir félagið.  

 

Á fundi 21. júní sem fram fór á Dalvík var m.a. sagt 

frá aðalfundi Orlofsbyggðarinnar í Flókalundi sem 
fram fór 21. maí. Sýnt var nýtt myndband sem N4 

hefur gert fyrir félagið, en það fjallar um Einingu-Iðju 

og er rúmar tvær mínútur að lengd. Umsjón höfðu 
Ásgrímur fyrir hönd félagsins og Karl Eskil Pálsson 

fyrir hönd N4. Vilhelm sagði frá vinnustaðaeftirlitinu 

og þeirri vinnu sem hann hefur verið að vinna síðan 
hann hóf störf. Lögð var fram og samþykkt tillaga um 

heimild til handa Ferðanefnd félagsins um niður-

greiðslu á ferðum félagsins. Einnig var fjallað um 

niðurstöðu í dómsmáli sem félagið rak fyrir þrjá 
félagsmenn. Lagt var fram yfirlit um fjölda greiðandi 

eftir deildum félagsins og einnig eftir sveitarfélögum. 

Íris Hauksdóttir kom á 
fundinn, en hún var nýhætt 

sem starfsmaður félagsins 

á Dalvík og fékk hún 

blómvönd í þakklætis-
skyni fyrir störf hennar í 

þágu félagsins. Lögð var 

fram fundargerð formanna-
fundar SGS sem haldinn 

var 2. og 3. júní í Grindavík og einnig samþykktar 

reglur um atkvæðavægi ef til kemur atkvæðagreiðslna 
í samninganefnd sambandssins. Lögð var fram skýrsla 

vegna Brusselsferðar 24. til 29. maí sl., en Anna 

Júlíusdóttir og Ásgrímur Örn Hallgrímsson fóru sem 

fulltrúar félagsins í ferðina. Anna sagði að ferðin hefði 
verið mjög fróðleg og margt sem hefði komið á óvart í 

öllu því flóði upplýsinga sem fram hefði komið á 

fundunum. Formaður kom fram með þá hugmynd að 
stjórn Framsýnar yrði sent bréf þar sem reyfuð yrði sú 

hugmynd að haldinn yrði sameiginlegur stjórnarfundur 

félaganna. Þar sem rædd yrðu samskipti og samstarf á 
milli félaganna þar sem félagssvæðin liggja saman og 

mikið um að félagsmenn félaganna sé að vinna á 

félagssvæði hins. Stjórnin samþykkti tillöguna og fól 

formanni að senda bréfið fyrir hönd stjórnar. 
 

Á fundi 23. ágúst sagði Vilhelm frá vinnu vegna 

vinnustaðaeftirlitsins sem hann hefur verið að vinna í 
samstarfi við félögin og einnig við Vinnumálastofnun 

og ríkisskattstjóra. Almenn ánægja er með þetta 

samstarf og árangurinn er sjáanlegur. Eins og samþykkt 

var á síðasta stjórnarfundi var stéttarfélaginu Framsýn 
sent bréf þar sem reifað var hvort ekki væri eðlilegt að 

efla samstarf þessara félaga þar sem félagssvæði lægju 

saman og að haldin yrði sameiginlegur stjórnarfundur 
til að ræða málin. Svar barst frá Framsýn þar sem þau 

taka mjög vel í erindið og formanni þess falið að koma 

á slíkum stjórnarfundi í haust. Tekið var fyrir bréf þar 
sem boðað var til þings ASÍ-ung. Félagið á rétt að 

senda einn aðalfulltrúa og hafa einn til vara. Samþykkt 

að aðalmaður verði Hafdís E. Ásbjarnardóttir, að 

starfsmenn finni varamann og að bæði fari á þingið. 
Tekið var fyrir erindi frá Hollvinasamtökum SAK þar 
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sem óskað var eftir stuðningi félagsins til að kaupa 

sjónvarpstæki fyrir Endurhæfingadeildina í Kristnesi 
og var samþykkt að styrkja verkið um kr. 200.000.  

 
Kynnt var bréf frá ASÍ þar sem boðað er til þing ASÍ. 
Ræddar voru hugmyndir um hvernig félagið geti betur 

náð til ungs fólks. Formaður fór yfir hugmynd um að í 

stað könnunar, sem samþykkt var á stjórnarfundi eftir 

ábendingu frá Matvæla- og þjónustudeild, um ýmislegt 
sem tengist aðstöðu og viðhorfi til trúnaðarmanna yrði 

farið í fundarherferð í október og nóvember. Haldnir 

yrðu um það bil 10 fundir með allt að 15 manns á 
hverjum fundi. Hópurinn yrði blandaður úr deildunum 

til að fundarmenn fengju innsýn í hvernig það er að 

vera trúnaðarmaður í hinum ýmsu greinum. Stjórnin 

samþykkti að fara í verkefnið. Rætt var um mannahald 
á skrifstofunni á Akureyri  og einnig um þrif og umsjón 

á íbúðum félagsins í Reykjavík. Björn sagði frá því að 

næsta þing ASÍ verði pappírslaust og því hafi kviknað 
sú hugmynd að kaupa tæki fyrir stjórnarmenn til að 

nota á þinginu og jafnframt á stjórnarfundum, 

annaðhvort fartölvu eða spjaldtölvu. Með þessu verða 
stjórnarfundir pappírslausir í framtíðinni. Tækið yrði 

ekki eign stjórnarmanna og því yrði að skila þegar 

stjórnarmaður lætur af störfum í stjórninni. Stjórnin 

ákvað að keyptar yrðu litlar ódýrar tölvur fyrir 
stjórnarmenn. Björn sagði einnig frá því að 

undirbúningsvinna fyrir næstu viðhorfskönnun 

félagsins og AFLs væri farin í gang. 
 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, kom á fund stjórnar 

20. september, en hann var að heimsækja stjórnir allra 

félaga innan ASÍ í aðdraganda 42. þings sambandssins. 
Hann fór yfir helstu mál er verða til umræðu á þinginu 

og þá sérstaklega hugmyndir að nýju samningalíkani. 

Gylfi fjallaði einnig um störf ASÍ og helstu málefni 

sem unnið er að eins og SALEK og lífeyrismál. 
Stjórnarmenn spurðu heilmikið og urðu skemmtilegar 

umræður um það sem Gylfi hafði að segja. Á fundinum 

fengu stjórnarmenn afhentar tölvur til að nota á 
stjórnarfundum, þingum og öðrum fundum sem 

viðkomandi fer á fyrir hönd félagsins. Formaður fór 

yfir stöðuna í samningamálum varðandi Becromal og 
var skipað í samninganefnd félagsins við Becromal. 

Einnig var farið yfir fundargerðir deildarstjórna.  
 

Á fundi 20. október var m.a. farið yfir gögn sem lögð 

verða fyrir næsta þing ASÍ. Félagið átti rétt á 11 
fulltrúum og fór stjórnin fyrir hönd félagsins. 

Fulltrúum var raðað í nefndir á þinginu. Hafdís E. 

Ásbjarnardóttir mun jafnframt sækja fundinn sem 
stjórnarmaður ASÍ-UNG. Farið var yfir hugmyndir 

varðandi breytingar á lögum félagsins og var samþykkt 

að halda áfram með málið og einnig að halda að halda 

fundi á öllum stöðum í janúar þar sem 
lagabreytingarnar yrðu kynntar og síðan endanlega 

teknar fyrir á aðalfundi félagsins í vor. Einnig var farið 

yfir fundargerðir deildarstjórna. Lagður var fram 
samningur milli Einingar-Iðju og Iðnaðarsafnsins til 

þriggja ára þar sem félagið styrkir safnið um kr. 

200.000 á ári í næstu þrjú ár. Stjórnin samþykkti 
samninginn. Samþykkt var erindi frá fjórum samtökum 

sem eru í samstarfi í að veita jólaaðstoð. Stjórnin 

samþykkti að veita styrk að upphæð kr. 800.000. Lögð 

var fram skýrslu sem Drífa Snædal tók saman af þingi 
Norræna veitingasambandsins (NU-HRCT) sem fram 

fór í Malmö í október sl. og einnig var minnt á 

kvennafrídaginn og að konur eigi að leggja niður störf 
kl. 14:38 og að það verði dagskrá á Ráðhústorgi. 

 
 

 

 
 

Á fund þann 9. nóvember kom forysta SGS, þ.e. Björn 

Snæbjörnsson formaður, Hjördís Þ. Sigurþórsdóttir 

varaformaður og Drífa Snædal framkvæmdastjóri. Þau 
voru á ferð um landið til að hitta stjórnir allra 

aðildarfélaga sambandsins. Miklar og góðar umræður 

urðu á fundinum um starf verkalýðshreyfingarinnar í 
heild, félagsins og sambandsins í nútíð og framtíð. 

Einnig um vinnustaðaeftirlitið og mikilvægi samstarfs 

félaga í þeirri vinnu og margt fleira. 
 

14. desember kynnti Sigríður Ólafsdóttir, ráðgjafi hjá 

Gallup, niðurstöður kjarakönnunar sem gerð var fyrir 

Einingu-Iðju og AFL starfsgreinafélag. Lögð var fram 

tillaga að uppstillinganefnd Einingar-Iðju fyrir 
starfsárið 2017–2018 og samþykkti stjórnin hana. 

Samþykkt var að halda fundi í Svæðisráðunum í 

febrúar og mars. Einnig var ákveðin dagsetning á 
aðalfundum deilda og aðalfundi félagsins. Lögð var 

fram tillaga um breytingarnar á lögum félagsins sem 

nefnd sem skipuð var á stjórnarfundi hafði unnið. 
Miklar umræður urðu um málið og að lokum 

samþykkti stjórnin tillöguna um breytingarnar sem 

lágu fyrir samhljóða. Ákveðið að haldnir verði 

félagsfundir í Hrísey, Dalvík, Fjallabyggð, Grenivík og 
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á Akureyri til að kynna tillögurnar og síðan teknar til 

endanlegrar afgreiðslu á aðalfundi félagsins þann 6. 
apríl 2017. Teknar vory fyrir og afgreiddar styrkbeiðnir 

frá Þroskahjálp á Norðurlandi annars vegar og hins 

vegar frá Hagsmunasmtökum heimilanna. Rætt var um 
orlofsíbúðir félagsins í Reykjavík og samþykkt að 

skoða með kaup á nýjum íbúðum og að seldar verði 

eldri íbúðir í staðinn. Formaður sagði að samningar 

hefðu náðst við Sólar um áframhaldandi þjónustu við 
íbúðir félagsins í Reykjavík. Rætt var um erindi sem 

barst frá trúnaðarmanni félagsins er varðaði trúnaðar-

mannanámskeið. 
 

Á fundi 23. janúar var m.a lögð fram og samþykkt 

rekstraráætlun fyrir árið 2017. Einnig var farið yfir og 

samþykkt verkefni sem þarf að fara í á Illugastöðum.  
Tekið var fyrir erindi frá Krabbameinsfélagi Akureyrar 

þar sem óskað var eftir styrk frá félaginu til að 

fjármagna niðurgreiðslur á leigu á íbúðum sem 

einstaklingar fá leigðar þegar þeir eru að leita sér 
lækningar í Reykjavík. Stjórnin samþykkti styrk upp á 

kr 250.000 fyrir árin 2016, 2017 og 2018. Fjallað var 

aftur um orlofsíbúðir félagsins í Reykjavík og þá 
möguleika í stöðunni vegna nýrra íbúða. Samþykkt var 

að starfsdagur félagsins fyrir trúnaðarmenn og aðra 

sem eru í trúnaðarstörfum fyrir félagið verði 10. maí 
nk. Formaður sagði frá því að búið væri að ráða 

starfsmann á meðan Hafdís verður í fæðingarorlofi. 

Einnig var fjallað um leiguverð orlofshúsa og ákvörðun 

tekin um leiguverð sumarsins. Björn sagði frá stöðu 
mála varðandi samningaviðræður við Becromal og 

einnig voru teknar fyrir fundargerðir deildarstjórna. Að 

lokum sögðu Björn, Anna og Sigríður lítillega frá ferð 
sem þau fóru með SGS til Noregs og Danmerkur sem 

farin var fyrr í janúar. 
 

Á fundi laugardaginn 28. janúar var aðeins eitt mál á 
dagskrá, íbúðir félagsins í Reykjavík. Eftir miklar 

umræður var ákveðið að kaupa fimm nýjar íbúðir í 

nýbyggingunni Álalind 2 í Kópavogi og selja fjórar 

íbúðir félagsins í Ljósheimum og í Sólheimum. 
 

Á fund stjórnar þann 7. mars mætti Bragi Bergmann, 

formaður ritnefndar að sögu félagsins og var ýmislegt 

rætt vegna útgáfu bókarinnar. Formenn deilda fóru 
yfir aðalfundi deilda sem fram fóru 13. febrúar. 

Einnig sögðu svæðisfulltrúar frá svæðisráðsfundum 

sem fram fóru dagana 27. og 28. febrúar og 1. mars. 
Formaður fór yfir stöðuna varðandi framlengingu á 

kjarasamningum og sagði að haldinn hafi verið 

fundur í samninganefnd SGS áður en ákvörðun hafi 

verið tekin um hvort segja ætti upp samningum eða 
ekki. Það var ljóst að ein af þremur hindrunum hefði 

brostið, launaþróunin þar sem kennarar og kjararáð 

höfðu farið fram úr því sem almennt hefði verið 
samið um á almennum vinnumarkaði. Hinar tvær 

hindranirnar þ.e. kaupmátturinn og húsnæðismálin 

gengu eftir. Það var niðurstaða samninganefndar 
SGS að segja samningum ekki upp en setja skilyrði 

að hægt væri að segja þeim upp í febrúar 2018 ef aðrir 

fengju meira. Sagt var frá því að búið væri að skrifa 
undir undir kaupsamning sem samþykktur var af 

stjórninni um kaup á fimm íbúðum í Álalind 2 í 

Kópavogi. Farið var yfir stöðu mála í 
samningaviðræðum við Becromal. Skipað var í 

skipað í uppstillinganefnd ráða og nefnda fyrir 

aðalfund, þar á meðal á aðalfund Stapa. Fram kom 

hugmynd um að bjóða eldri félagsmönnum á leikritið 
„Góðverkin kalla“ sem verið er að sýna í 

Freyvangsleikhúsinu. Stjórnin samþykkti að kaupa 

eina leiksýningu og kaffiveitingar á undan. Þremur 
stjórnarmönnum sem voru nýhættar í stjórninni, 

Hafdísi Kristjánsdóttur, Sigríði Jósepsdóttur og 

Margréti H. Marvinsdóttur var boðið að koma á 
fundinn. Hafdís og Sigríður komust en ekki en 

Margrétt mætti og fékk blómvönd að launum sem smá 

þakklætisvott. Hinar fengu blómvendina senda til sín. 

 
Vilhelm sagði frá málþingi sem verður 22. mars í Hofi 
á Akureyri sem ASÍ og stéttarfélögin í Eyjafirði standa 

fyrir. Stjórnin samþykkti að leggja til við aðalfund 

félagsins að Tryggvi Jóhannsson verði áfram fulltrúi 
félagsins í stjórn Stapa. 
 

Hermann Brynjarsson, endurskoðandi Einingar-Iðju, 

kom á fund stjórnar 27. mars og kynnti reikninga 
félagsins fyrir síðasta ár. Fram kom að tekjuafgangur 

ársins var kr. 22.510.536 miðað við kr. 1.000.514 

árinu á undan. Að teknu tilliti til fjármagnsliða er 

afgangurinn um 30,7 milljónir króna miðað við 16,8 
milljónir árið áður. Stjórnin samþykkti reikningana 

og skrifaði undir þá. Á fundinum var einnig farið yfir 

dagskrá og gögn sem stjórnin mun leggja fram á 
aðalfundi félagsins þann 6. apríl. Lögð voru fram drög 

að dagskrá vegna starfsdagsins á Akureyri 10. maí nk. 

Einnig var farið yfir fundargerðir deildarstjórna og 
farið yfir stöðuna í samningaviðræðum við Becromal. 

Á fundinum var lagður fram listi yfir tillögu nefndar 

yfir fulltrúa í ráð og nefndir sem kosnar eru á 

aðalfundi félagsins. Einnig var lögð fram tillaga að 
aðalmanni í Stapa og lista yfir fulltrúa félagsins á 

ársfund Stapa sem verður 3. maí nk. Eining-Iðja á rétt 

á að senda 38 fulltrúa á fundinn.  
 

Aðalfundir starfsgreinadeilda 

Aðalfundir starfsgreinadeilda Einingar-Iðju fóru 

fram mánudaginn 13. febrúar sl. í Alþýðuhúsinu á 
Akureyri. Góð mæting var á fundina sem tókust mjög 

vel. Í upphafi var sameiginleg dagskrá þar sem Anna 
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Lóa Ólafsdóttir var með mjög skemmtilegan 

fyrirlestur um hamingjuna áður en hver deild fyrir sig 
hélt sinn hefðbundna aðalfund, þar sem fram fóru 

venjuleg aðalfundarstörf. Í ár var kosið í öllum 

deildum til tveggja ára um embætti formanns, ritara 
og þriggja meðstjórnanda. Einnig var kosið um 

embætti varaformans til eins árs og um einn 

meðstjórnanda til eins árs í Matvæla og þjónustu-

deildinni. 

 

Fundir og ársfundir 

Í maí var haldinn ársfundur Stapa. Í október fór fram 

þing ASÍ í Reykjavík. Eining-Iðja átti að sjálfsögðu 
fulltrúa á þessum stöðum og verður hér á eftir farið í 

örstuttu máli yfir það helsta sem gerðist á þessum 

samkomum. 
 

Ársfundur Stapa var haldinn 4. maí 2016 í HOFI á 

Akureyri og átti félagið þar rétt á 37 fulltrúa.  

Þórarinn Sverrisson, formaður stjórnar, fór yfir 

skýrslu stjórnar um starfsemi sjóðsins á árinu 2015. 
Þá fór Guðmundur Baldvin Guðmundsson, starfandi 

framkvæmdastjóri sjóðsins, yfir ársreiknings sjóðsins 

og áritanir og tryggingastærðfræðingurinn Bjarni 
Guðmundsson gerði grein fyrir tryggingafræðilegri 

stöðu. Ársreikningur sjóðsins var samþykktur sam-

hljóða að yfirferð lokinni. Einnig kynntu fjárfest-
ingarstjóri Arne Vagn Olsen og áhættustjóri Jóna 

Finndís Jónsdóttir fjárfestingar- og áhættustefnu 

sjóðsins.  

Á heimasíðunni www.stapi.is, má fá frekari 
upplýsingar um starfsemi sjóðsins.  
 

42. þing ASÍ 

Í lok október fór fram 42. þing Alþýðusambandsins, 
á 100 ára afmælisári þess. Þingið, sem bar 

yfirskriftina Samstaða í 100 ár - sókn til nýrra sigra! 

stóð yfir í þrjá daga og var haldið í Reykjavík. 
Seturétt á þinginu áttu alls 292 þingfulltrúar, auk þess 

áttu níu fulltrúar ASÍ-UNG seturétt á þinginu. 115 

þingfulltrúar komu frá félögum innan SGS, þar af 11 

frá EininguIðju. Félagið átti jafnframt einn fulltrúa 
sem sat þingið fyrir hönd ASÍ-UNG. 
 

 

 

 

 

Framkvæmdir hjá félaginu 

Á starfsárinu var ákveðið að gera breytingar á sal 
félagsins á Akureyri, þannig að nú er hægt að skipta 

honum upp í tvö sali því oft þarf að vera með tvo 

minni fundi á sama tíma. 
Íbúð félagsins sem er á 4. hæð í Ásholti í 

Reykjavík var endurbætt á starfsárinu. Til dæmis var 

skipt um eldhúsinnréttingu og gólfefni, baðherbergi 

lagfært, allt málað og fleira. 
Tekin var ákvörðun um að gera aðgengi að 

skrifstofunni á Akureyri auðveldara og því var settur 

á hana hurðaopnari í byrjun árs. 
Skipt var um þakstál á húsum félagsins á 

Illugastöðum og ennfremur var farið í almennt 

viðhald, í öðrum orlofshúsum og íbúðum, þar sem 
alltaf er þörf endurbóta. 

 

Vinnustaðaheimsóknir 

Í október fóru þrír starfsmenn félagsins sem starfa á 
skrifstofunni á Akureyri í fyrirtækjaheimsóknir á 

Dalvík og nágrenni. Þarna voru á ferðinni Björn 

Snæbjörnsson formaður, Anna Júlíusdóttir vara-
formaður og Ásgrímur Örn Hallgrímsson upplýs-

ingafulltrúi. Sömu aðilar fóru nokkrum dögum síðar 

í sömu erindagjörðum út í Hrísey og var Ingvi 

Vaclav, pólskur túlkur, þá með í för. Það er 
nauðsynlegt að fara í slíkar heimsóknir af og til, heyra 

í heimamönnum og sjá hvað þeir eru að gera. 

Helga Níelsdóttir, starfsmaður félagsins á Dalvík, 
var með í för fyrri daginn er farið var í nokkur 

fyrirtæki á staðnum og spjallað bæði við starfsmenn 

og yfirmenn. M.a. var farið í Kalda, Ektafisk, 
Hvalaskoðunarfyrirtækið Níels, Tréverk, veitinga-

staðinn Gísli Eiríkur Helgi, Sæplast og Samherja. 

Guðrún J. Þorbjarnardóttir, svæðisfulltrúi félagsins í 

Hrísey, var með í för seinni daginn, en þá var m.a. 
farið í fiskvinnslufyrirtækin KogG og Hvammsfisk. 

 

Viðhorfskönnun 
Á heimasíðu félagsins má finna niðurstöður í 

umfangsmikilli viðhorfskönnun sem gerð var á meðal 

félagsmanna sl. haust. Eins og undanfarin ár sá 
Gallup um framkvæmd könnunarinnar, en hún var 

gerð í samstarfi við AFL starfsgreinafélag á 

austurlandi og voru notaðar eins spurningar í 

könnunum beggja félaganna.  
Þetta var í sjötta sinn sem félagið lætur gera 

könnun sem þessa og nú þegar er búið að ákveða að 

slík könnun verði framkvæmd í samtarfi við AFL 
næsta haust. 

 

Myndböndin tilbúin 

Í fyrra var samið við N4 um að búa til þrjú 
kynningarmyndbönd fyrir félagið og eru þau öll 

tilbúin. Fyrsta myndbandið sem fór í framleiðslu er 

almenn kynning á félaginu. Í myndbandi tvö er 
fjallað um sjúkrasjóðinn og í því þriðja er fjallað um 

orlofssjóð félagsins.  

http://www.stapi.is/
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2016 2015

Afkoma fyrir fjármagnstekjur og gjöld

Félagssjóður .............................................................................................................. 19.193.893 18.486.523 

Sjúkrasjóður .............................................................................................................. 19.674.601  ( 5.276.251)

Orlofssjóður ............................................................................................................... 5.798.875 9.530.467 

Vinnudeilusjóður ......................................................................................................  ( 15.182.274)  ( 17.771.421)

Fræðslusjóður ........................................................................................................  ( 8.720.345)  ( 3.942.844)

Byggingarsjóður ..................................................................................................... 1.832.153 1.692.988 

Hússjóður Dalvíkur ......................................................................................................   (2.937.945)   (1.715.357)

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................   (2.148.422)   (3.591)

17.510.536 1.000.514

Afkoma ársins

Félagssjóður ................................................................................................................... 7.379.508 7.064.778 

Sjúkrasjóður .................................................................................................................. 23.189.649  (1.288.056)

Orlofssjóður .................................................................................................................... 3.476.750 21.191.550 

Vinnudeilusjóður .......................................................................................................... 12.182.963  (2.347.574)

Fræðslusjóður ............................................................................................................  (8.505.783)  (3.542.591)

Byggingarsjóður ..................................................................................................... 1.201.083 807.858 

Hússjóður Dalvíkur ....................................................................................................   (3.667.535)   (2.452.754)

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................   (4.572.767)   (2.597.085)

30.683.868 16.836.126 

Yfirlit um rekstrarafkomu 2016
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31.12.2016 31.12.2015

Eignir

Félagssjóður .................................................................................................................. 394.527.359 376.471.741 

Sjúkrasjóður .................................................................................................................. 121.201.210 91.404.550 

Orlofssjóður ................................................................................................................. 273.440.603 260.404.262 

Vinnudeilusjóður ........................................................................................................ 470.155.817 457.972.854 

Fræðslusjóður .......................................................................................................... 2.608.528 11.114.311 

Byggingarsjóður .......................................................................................................... 84.484.840 87.099.709 

Hússjóður Dalvíkur ..................................................................................................... 5.226.084 6.233.993 

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................ 43.582.558 44.728.261 

Kröfur/skuldir milli sjóða ..............................................................................................  (544.721.004)  (537.310.252)

 850.505.995 798.119.429 

    

 

Eigið fé

Félagssjóður .................................................................................................................. 142.007.924 126.592.862 

Sjúkrasjóður ................................................................................................................. 121.201.210 91.404.550 

Orlofssjóður .............................................................................................................. 59.236.888 56.308.048 

Vinnudeilusjóður ....................................................................................................... 470.155.817 457.972.854 

Fræðslusjóður ................................................................................................................. 2.608.528 11.114.311 

Byggingarsjóður .......................................................................................................... 68.949.221 67.748.138 

Hússjóður Dalvíkur ..............................................................................................  (16.422.654)  (12.755.119)

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................  (25.528.081)  (20.955.314)

822.208.853 777.430.330 

Skuldir  

Félagssjóður ................................................................................................................. 252.519.435 249.878.879 

Orlofssjóður ................................................................................................................. 214.203.715 204.096.214 

Byggingarsjóður ............................................................................................................... 15.535.619 19.351.571 

Hússjóður Dalvíkur ..................................................................................................... 21.648.738 18.989.112 

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................ 69.110.639 65.683.575 

Kröfur/skuldir milli sjóða ..............................................................................................  (544.721.004)  (537.310.252)

 28.297.142 20.689.099 

Eigið fé og skuldir samtals 850.505.995 798.119.429 

 

 

Yfirlit um efnahag 31. desember 2016
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Skýringar  2016  2015

Rekstrartekjur

Félagsgjöld / iðgjöld ........................................................................................................ 176.357.527 150.399.113 

Framlag í fræðslusjóð .....................................................................................................   (14.000.000)   (10.099.261)

Auglýsingatekjur .....................................................................................................  4.177.000 4.708.560 

166.534.527 145.008.412 

Rekstrargjöld

Skattgreiðslur til SGS og ASÍ ................................................................................................................................ 15.559.497 14.525.410 

Skrifstofa Einingar-Iðju ................................................................................................ 69.275.682 63.311.370 

Kostnaður vegna svæðisráða og starfsgreinadeilda .................................................................................3 5.196.445 5.210.562 

Annar kostnaður ............................................................................................................2 56.220.302 42.349.054 

Afskriftir ........................................................................................................................7 1.088.708 1.125.493 

147.340.634 126.521.889 

Tekjuafgangur af rekstri 19.193.893 18.486.523 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ..................................................................................................................... 12.178.128 18.693.687 

Vaxtagjöld og bankakostnaður .............................................................................................   ( 8.992.513)   ( 10.115.432)

3.185.615 8.578.255 

Tekjuafgangur af reglulegri starfsemi 22.379.508 27.064.778 

Aðrar tekjur/(gjöld)

Framlag í sjóði félagsins ....................................................................................................   (15.000.000)   (20.000.000)

Tekjuafgangur ársins 7.379.508 7.064.778 

Félagssjóður

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Innréttingar og búnaður ............................................................................................. 3.164.862 4.253.570 

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir ........................................................................................................................8 1.242.028 1.157.710 

Fastafjármunir samtals 4.406.890 5.411.280 

Millireikningar sjóða

Orlofssjóður ...........................................................................................................  214.203.715 204.096.214 

Hússjóður Siglufjarðar .............................................................................................  69.110.639 65.683.575 

Hússjóður Dalvíkur ................................................................................................................... 21.648.738 18.989.112 

Byggingarsjóður .......................................................................................................... 15.535.619 19.351.571 

320.498.711 308.120.472 

Veltufjármunir

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………………………………………………………. 9 11.352.185 8.035.554 

Aðrar skammtímakröfur ............................................................................................  12.506.305 10.051.689 

Handbært fé ..................................................................................................................... 45.763.268 52.888.300 

69.621.758 70.975.543 

Eignir samtals 394.527.359 384.507.295 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Félagssjóður
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Eigið fé og skuldir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Eigið fé 11 

Hrein eign .................................................................................................................. 142.007.924 134.628.416 

Skammtímaskuldir

Ýmsar skammtímaskuldir .............................................................................................. 28.297.142 20.689.099 

Millireikningar sjóða

Sjúkrasjóður ................................................................................................................... 78.953.487 76.643.462 

Vinnudeilusjóður ............................................................................................................ 142.660.278 142.832.417 

Fræðslusjóður ...........................................................................................................  2.608.528 9.713.901 

224.222.293 229.189.780 

Skuldir samtals 252.519.435 249.878.879 

Eigið fé og skuldir samtals 394.527.359 384.507.295 

Félagssjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Iðgjöld ......................................................................................................................... 145.313.114 122.447.070 

Rekstrargjöld

Sjúkarsjóðsgreiðslur til félagsmanna ………………………………………………………………………..4 107.683.522 119.261.870 

Annar rekstrarkostnaður .......................................................................................................5 7.492.136 2.461.545 

Skrifstofukostnaður ......................................................................................................... 10.462.855 5.999.906 

125.638.513 127.723.321 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af rekstri 19.674.601   (5.276.251)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ................................................................................................................... 3.515.048 3.988.195 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) ársins 23.189.649   ( 1.288.056)

Sjúkrasjóður

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Veltufjármunir

Félagssjóður ................................................................................................................... 78.953.487 76.643.462 

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………………………………………………….. 9 8.465.012 6.607.011 

Handbært fé ..................................................................................................................... 33.782.711 14.761.088 

121.201.210 98.011.561 

Eignir samtals 121.201.210 98.011.561 

Eigið fé 8 

Hrein eign .................................................................................................................. 121.201.210 98.011.561 

Eigið fé samtals 121.201.210 98.011.561 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Sjúkrasjóður
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Iðgjöld atvinnurekenda ................................................................................................ 70.347.498 59.648.756 

Leigutekjur orlofshúsa ..............................................................................................  22.510.400 20.261.500 

92.857.898 79.910.256 

Rekstrargjöld

Orlofshús, orlofsbyggðir og orlofsstyrkir ......................................................................................6 62.456.505 46.936.303 

Annar rekstrarkostnaður .......................................................................................................7 3.710.469 1.164.155 

Skrifstofukostnaður ...................................................................................................  15.817.292 17.382.252 

Afskriftir .............................................................................................................................10 5.074.757 4.897.079 

87.059.023 70.379.789 

Tekjuafgangur af rekstri 5.798.875 9.530.467 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ....................................................................................................................... 31.183 105.880 

Vaxtagjöld og verðbætur ..........................................................................................    (7.353.308)   (8.444.797)

  (7.322.125)   (8.338.917)

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af reglulegri starfsemi   (1.523.250) 1.191.550 

Óreglulegar tekjur/(gjöld)

Framlag úr félagssjóði ....................................................................................  5.000.000 20.000.000 

Tekjuafgangur ársins 3.476.750 21.191.550 

Orlofssjóður

Rekstrarreikningur ársins 2016

Eining-Iðja, ársreikningur 2016 23



Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Áhöld og innréttingar ..............................................................................................  3.749.230 4.505.073 

Orlofshús ...................................................................................................................  242.900.419 232.651.448 

246.649.649 237.156.521 

Aðrar eignir:

Eignarhlutir í orlofsbyggðum ......................................................................................... 22.768.581 22.196.776 

Fastafjármunir samtals 269.418.230 259.353.297 

Veltufjármunir

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………………………………………………….. 9 3.647.614 3.214.221 

Handbært fé ..................................................................................................................... 374.759 1.050.965 

4.022.373 4.265.186 

Eignir samtals 273.440.603 263.618.483 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 11 

Hrein eign ..................................................................................................................  59.236.888 59.522.269 

Millireikningar sjóða

Félagssjóður .......................................................................................................  214.203.715 204.096.214 

Eigið fé og skuldir samtals 273.440.603 263.618.483 

Orlofssjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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Skýringar 2016 2015

Rekstrargjöld

Beinn kostnaður vegna kjarasamninga ...................................................................  3.469.894 6.321.850 

Launakostnaður vegna kjarasamninga ...........................................................  11.712.380 11.449.571 

15.182.274 17.771.421 

Gjöld umfram tekjur af rekstri   (15.182.274)   (17.771.421)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ............................................................................................................................ 17.365.237 15.423.847 

Óreglulegar tekjur/(gjöld)

Framlag úr félagssjóði ....................................................................................  10.000.000 0 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) ársins 12.182.963   (2.347.574)

Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Langtímafjármunir:

Bundnar bankainnistæður .....................................................................................  214.903.192 139.933.313 

Veltufjármunir

Félagssjóður .............................................................................................................  142.660.278 142.832.417 

Handbært fé ..................................................................................................................... 112.592.347 175.207.124 

255.252.625 318.039.541 

Eignir samtals 470.155.817 457.972.854 

Eigið fé 11 

Hrein eign ..................................................................................................................  470.155.817 457.972.854 

Eigið fé samtals 470.155.817 457.972.854 

Vinnudeilusjóður

Rekstrarreikningur ársins 2016

Vinnudeilusjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Framlag í fræðslusjóð ..................................................................................................... 14.000.000 10.099.261 

Rekstrargjöld

Fræðslunámskeið, fundir og styrkir ......................................................................................................................... 3.709.419 2.344.159 

Söguritun …………………………………………………………………………………………………….  10.456.967 9.044.336 

Skrifstofukostnaður ............................................................................................................................ 8.479.482 2.483.179 

Innheimtukostnaður .................................................................................................................................... 74.477 79.291 

22.720.345 14.042.105 

Gjöld umfram tekjur af rekstri   (8.720.345)   (3.942.844)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ......................................................................................................................... 214.562 400.253 

Gjöld umfram tekjur ársins   (8.505.783)   (3.542.591)

Fræðslusjóður

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Veltufjármunir

Handbært fé ..................................................................................................................... 0 1.400.410 

Félagssjóður ..............................................................................................................  2.608.528  9.713.901 

2.608.528 11.114.311 

Eignir samtals 2.608.528 11.114.311 

Eigið fé 11 

Hrein eign .................................................................................................................. 2.608.528 11.114.311 

Eigið fé og skuldir samtals 2.608.528 11.114.311 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Fræðslusjóður
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Húsaleiga .................................................................................................................... 6.750.088 6.852.070 

Reiknuð húsaleiga ..................................................................................................  3.758.377 3.681.221 

10.508.465 10.533.291 

Rekstrargjöld

Húsnæðiskostnaður, Skipagata ..............................................................................  3.025.897 4.498.682 

Skrifstofukostnaður ……………………………………………………………………………………………  1.236.846 0 

Afskriftir .....................................................................................................................10 4.413.569 4.341.621 

8.676.312 8.840.303 

Tekjuafgangur af rekstri 1.832.153 1.692.988 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtagjöld .........................................................................................................................   (631.070)   (885.130)

Tekjuafgangur ársins 1.201.083 807.858 

Byggingarsjóður

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Skipagata 14 ...........................................................................................................  84.484.840 87.099.709 

Eignir samtals 84.484.840 87.099.709 

Eigið fé

Eigið fé 11 

Hrein eign ..................................................................................................................  68.949.221 67.748.138 

Skammtímaskuldir

Félagssjóður ..............................................................................................  15.535.619 19.351.571 

Eigið fé og skuldir samtals 84.484.840 87.099.709 

Byggingarsjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Húsaleigutekjur ........................................................................................................  366.000 330.000 

Rekstrargjöld

Húsaleiga ........................................................................................................  1.058.328 1.037.448 

Annar rekstrarkostnaður fasteignar ............................................................................. 269.549 0 

Skrifstofukostnaður …………………………………………………………………………………………………. 968.159 0 

Afskriftir ..........................................................................................................................7 1.007.909 1.007.909 

3.303.945 2.045.357 

Gjöld umfram tekjur af rekstri   (2.937.945)   (1.715.357)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtagjöld og verðbætur ........................................................................................    (729.590)   (737.397)

Gjöld umfram tekjur ársins   (3.667.535)   (2.452.754)

Hússjóður Dalvíkur

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 7 

Áhöld, innréttingar og tæki ............................................................................................................ 5.226.084 6.233.993 

Eignir samtals 5.226.084 6.233.993 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 8 

Skuldir umfram eignir .............................................................................................    (16.422.654)   (12.755.119)

Skammtímaskuldir

Félagssjóður ................................................................................................................ 21.648.738 18.989.112 

Eigið fé og skuldir samtals 5.226.084 6.233.993 

Hússjóður Dalvíkur

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Reiknuð húsaleiga ..................................................................................................  1.469.502 1.439.334 

Húsaleiga ........................................................................................................  413.726 518.058 

1.883.228 1.957.392 

Rekstrargjöld

Rafmagn og hiti .............................................................................................................. 187.763 228.777 

Fasteignagjöld og tryggingar ......................................................................................................... 175.887 171.527 

Viðhald og rekstur ..............................................................................................  1.554.138 71.868 

Skrifstofukostnaður ……………………………………………………………………………………………  968.159 0 

Afskriftir .................................................................................................................................7 1.145.703 1.488.811 

4.031.650 1.960.983 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af reglulegri starfsemi   (2.148.422)   (3.591)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtagjöld og verðbætur ...................................................................................    (2.424.345)   (2.593.494)

Gjöld umfram tekjur ársins   ( 4.572.767)   ( 2.597.085)

Hússjóður Siglufjarðar

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 7 

Fasteignir ................................................................................................................  43.582.558 44.728.261 

Eignir samtals 43.582.558 44.728.261 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 8 

Skuldir umfram eignir .............................................................................................   (25.528.081)   (20.955.314)

Skammtímaskuldir

Félagssjóður ................................................................................................................ 69.110.639 65.683.575 

Eigið fé og skuldir samtals 43.582.558 44.728.261 

Efnahagsreikningur 31. desember 2016

Hússjóður Siglufjarðar
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Skýringar 2016 2015

Rekstrartekjur

Framlag félagssjóðs ........................................................................................................... 69.275.682 63.311.370 

Framlag sjúkrasjóðs ..................................................................................................... 10.462.855 5.999.906 

Framlag orlofssjóðs ..................................................................................................... 15.817.292 17.382.252 

Framlag vinnudeilusjóðs ..................................................................................................... 11.712.380 11.449.571 

Framlag fræðslusjóðs ..................................................................................................... 8.479.482 2.483.179 

Framlag Byggingasjóðs ……………………………………………………………………………………  1.236.846 0 

Framlag hússjóðs Dalvíkur ……………………………………………………………………………………  968.159 0 

Framlag hússjóðs Siglufjarðar …………………………………………………………………………………… 968.159 0 

Kostnaðarþátttaka  ...................................................................................................... 42.151.188 34.982.234 

Aðrar tekjur ...............................................................................................................  2.846.675 2.161.863 

163.918.718 137.770.375 

Rekstrargjöld

Laun ............................................................................................................................... 119.680.378 99.062.320 

Bifreiðastyrkir ................................................................................................................ 2.611.170 2.390.850 

Lífeyris-, sjúkra- og orlofssjóður ...................................................................................... 14.422.200 11.646.146 

Tryggingagjald ................................................................................................................. 10.152.842 8.576.807 

Kaffisjóður ........................................................................................................................ 1.334.296 1.358.649 

Póstur og sími ............................................................................................................  3.055.063 2.324.473 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................ 1.116.381 948.421 

Húsaleiga ………………………………………………………………………………………………..  5.227.879 5.120.555 

Ræsting og rafmagn  .................................................................................................  588.598 436.674 

Ritföng, prentun og pappír ............................................................................................ 561.490 663.974 

Kostnaður vegna tölvuvinnslu og skrifstofu ................................................................................................ 3.343.896 3.539.062 

Atvinnurekstrartryggingar .........................................................................................  1.793.564 1.675.186 

Annar kostnaður .............................................................................................................................. 8.189 10.800 

Vaxtagjöld ........................................................................................................................ 22.772 16.458 

 163.918.718 137.770.375 

Mismunur tekna og gjalda 0 0 

Skrifstofa Einingar - Iðju

Rekstrarreikningur ársins 2016
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2016 2015

Skýringar

Rekstrartekjur

Iðgjöld ........................................................................................................................ 392.018.139 332.494.939 

Húsaleiga .................................................................................................................... 30.040.214 27.961.628 

Kostnaðarþátttaka  ...................................................................................................... 42.151.188 34.982.234 

Aðrar tekjur ..................................................................................................................... 7.023.675 6.870.423 

471.233.216 402.309.224 

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ..........................................................................................  144.255.420 119.285.273 

Greiðslur til félagsmanna .........................................................................................  120.339.505 127.944.281 

Rekstur og viðhald fasteigna ...................................................................................  60.370.101 47.043.027 

Annar rekstrarkostnaður .........................................................................................  116.027.008 94.175.216 

Afskriftir ...........................................................................................................................7 12.730.646 12.860.913 

453.722.680 401.308.710 

Tekjuafgangur af rekstri 17.510.536 1.000.514 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur .................................................................................................................... 14.218.114 16.671.977 

Vaxtagjöld og bankakostnaður .............................................................................................   (1.044.782)   (836.365)

13.173.332 15.835.612 

Tekjuafgangur ársins 30.683.868 16.836.126 

Samandreginn rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur ársins 2016
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Eignir Skýringar 31.12.2016 31.12.2015

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 7 

Innréttingar og búnaður .........................................................................................  12.140.176 14.992.636 

Fasteignir .................................................................................................................... 370.967.817 364.479.418 

383.107.993 379.472.054 

Aðrar eignir:

Eignarhlutir í orlofsbyggðum ......................................................................................... 22.768.581 22.196.776 

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir ……………………………………………………………………………………………………………5 1.242.028 1.157.710 

Bundnar bankainnistæður .....................................................................................  214.903.192 139.933.313 

216.145.220 141.091.023 

Fastafjármunir samtals 622.021.794 542.759.853 

Veltufjármunir

Iðgjaldakrafa …………………………………………………………………………………………………………. 23.464.811 17.856.786 

Ýmsar skammtímakröfur ...........................................................................................  12.506.305 10.051.689 

Handbært fé ..................................................................................................................... 192.513.085 245.307.887 

228.484.201 273.216.362 

Eignir samtals 850.505.995 815.976.215 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 8 

Hrein eign ................................................................................................................  822.208.853 795.287.116 

Skammtímaskuldir

Ýmsar skammtímaskuldir .........................................................................................  28.297.142 20.689.099 

Eigið fé og skuldir samtals 850.505.995 815.976.215 

Samandreginn efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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2016 2015

Skýringar

Rekstrarhreyfingar

Hreint veltufé frá rekstri:

Tekjuafgangur ársins ...................................................................................................... 30.683.868 16.836.126 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi frá rekstri:

Afskriftir .......................................................................................................................7 12.730.646 12.860.913 

Aðrir liðir ....................................................................................................................   (84.318)   (1.157.710)

 43.330.196 28.539.329 

Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða:

Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur .............................................................    (8.062.641) 2.169.269 

Skammtímaskuldir .....................................................................................................  7.608.043 5.524.344 

   (454.598) 7.693.613 

 

Handbært fé frá rekstri  42.875.598 36.232.942 

 

Fjárfestingahreyfingar  

Keyptir fastafjármunir .............................................................................................. 7   (10.682.585)   (3.011.023)

Endurbætur orlofshúsa …………………………………………………………………………………………………….8   (10.017.936)   (16.149.838)

Breyting bundinna bankainnistæðna .......................................................................    (74.969.879)   (5.602.436)

   (95.670.400)   (24.763.297)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé    (52.794.802) 11.469.645 

 

Handbært fé í ársbyrjun ............................................................................................... 245.307.887 233.838.242 

Handbært fé í árslok  192.513.085 245.307.887 

Sjóðstreymi ársins 2016
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1.   Almmennar upplýsingar

1.1.   Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila

Breytingar á framsetningu

Innlausn tekna

Aðrar rekstrartekjur

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

20%

2-4%

Innréttingar og búnaður ....................................................................................................................................

Orlofshús og fasteign Skipagötu ........................................................................................................................

Kostnaður vegna viðhalds er gjaldfærður í rekstrarreikningi þegar hann verður til. Kostnaður við meiriháttar endurbætur á

varanlegum rekstrarfjármunum er eignfærður þegar endurbæturnar hafa í för með sér að eignir verði hæfari til tekjuöflunar eða

nýtingartími verður lengri. Endurbæturnar eru afskrifaðar á áætluðum endingartíma viðkomandi eigna. Endurbætur orlofshúsa

á orlofssvæðum eru færðar á eigið fé og endurmatshækkun ársins á móti.

Vaxtatekjur eru tekjufærðar miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu skuldabréfaeignar og áfallnar vaxtatekjur vegna

bankainnistæðna og viðskiptakrafna eru tekjufærðar nema vafi leiki á um innheimtu þeirra. 

Afskriftir eru reiknaðar samkvæmt beinlínuaðferð til þess að gjaldfæra mismun á kostnaðarverði og hrakvirði á áætluðum 

endingartíma eignanna sem hér segir:

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum, sem í

meginatriðum eru þær sömu og árið á undan, að öðru leyti en því sem fram kemur hér á eftir. Við gerð reikningsskilanna þurfa

stjórnendur að meta ýmis atriði og gefa sér forsendur um mat á eignum, skuldum, tekjum og gjöldum. Þó svo möt þessi séu

samkvæmt bestu vitund stjórnenda geta raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir reynst önnur en niðurstaða

samkvæmt matinu.

Söluhagnaður af varanlegum rekstrarfjármunumer reiknaður sem mismunur á söluverði og bókfærðu verði á viðskiptadegi.

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.

Iðgjöld eru færð til tekna um leið og þau greiðast.

Skýringar

Eining-Iðja er stéttarfélag sem starfar á grundvelli laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur, og laga félagsins frá árinu

2012.  Starfstöð félagsins er á Akureyri þar sem það rekur þjónustuskrifstofu fyrir félagsmenn.

Iðgjöld eru nú færð til tekna á grundvelli skilagreina sem skilað er til félagsins, í stað þess að færa til tekna um leið og þau

greiðast. Útistandandi iðgjöld eru færð til eignar og er gerð nánari grein fyrir þessum kröfum í skýringu 9. Samanburðartölur

hafa verið leiðréttar í samræmi við þessa breytingu.
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Aðrar eignir

Handbært fé

2016 2015

2. Annar rekstrarkostnaður

Stjórnarlaun .....................................................................................................................................................3.440.500 3.164.220 

Ferðakostnaður .........................................................................................................................................3.610.738 4.877.686 

Funda-, móttöku- og auglýsingakostnaður ......................................................................................................................................5.280.195 4.401.941 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................1.335.476 1.050.486 

Kerfisleiga og heimasíða ...................................................................................................... 2.811.070 3.472.305 

Félagsblað ..................................................................................................................................... 4.252.176 4.340.124 

Framlag 1. maí .............................................................................................................................................995.225 1.078.000 

Rekstur ljósritunarvélar .....................................................................................................................................533.480 446.980 

Uppihaldskostnaður vegna ferða og funda ...............................................................................................................................................928.745 814.164 

Ýmis annar kostnaður ..............................................................................................................................................1.832.556 997.595 

Ráðningarkostnaður starfsmanna ........................................................................................ 435.240 0 

Áprentaðir munir til félgasmanna ……………………………………………………………………………………………………..2.066.489 1.621.898 

Launa- og viðhorfskönnun .............................................................................................................................2.397.854 2.564.835 

Menningar- og líknarmál, styrkir og gjafir  .....................................................................................................................................2.155.060 2.183.627 

Styrktarauglýsingar ....................................................................................................................... 436.995 462.977 

Viðhald og endurnýjun áhalda ..................................................................................................................3.413.590 1.296.143 

Bækur, blöð og tímarit ...................................................................................................................................50.939 39.200 

Innheimtukostnaður ....................................................................................................................................1.717.312 1.828.317 

Lögfræðikostnaður .............................................................................................................................................9.868.749 5.851.322 

Kostnaður v/ársfunda og þinga ..........................................................................................................................................................540.100 1.206.568 

Námskeið stjórnar og starfsmanna ...................................................................................................................................................1.980.714 650.666 

Niðurfærðar kröfur/iðgjöld ................................................................................................................................6.137.099  0 

56.220.302 42.349.054 

Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé samkvæmt sjóðstreymi samanstendur

af sjóði, óbundnum bankainnstæðum og fjárvörslureikningum.

Eignarhlutir í orlofsbyggðum er bókfærður, sem hlutfall félagsins í eigin fé viðkomandi orlofsbyggðar. Hltuabréf eru metin á

gangverði eða kostnaðarverði.

Skýringar
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3. Kostnaður vegna svæðisráða og starfsgreinadeilda 2016 2015

Sími .................................................................................................................... 201.016 138.788 

Ferðir og fundir ........................................................................................................... 3.147.019 3.397.622 

Kostnaður vegna húsnæðis ...................................................................................... 782.223 771.879 

Starfsgreinadeildir ferðir, fundir og annar kostnaður ...................................................................................... 547.898 412.437 

Ýmiss skrifstofukostnaður ........................................................................................... 518.289 489.836 

5.196.445 5.210.562 

4. Sjúkrasjóðsgreiðslur til félagsmanna

Dagpeningar ..................................................................................................................... 74.974.736 94.680.346 

Útfararstyrkir ................................................................................................................. 4.260.000 1.760.000 

Sjúkraþjálfun/nudd .................................................................................................................... 12.172.132 10.781.962 

Líkamsrækt ................................................................................................................. 8.750.556 6.037.321 

Aðrir styrkir ..................................................................................................................... 6.086.528 4.280.189 

Krabbameinsskoðun ................................................................................................. 1.439.570 1.722.052 

107.683.522 119.261.870 

5. Annar kostnaður sjúkrasjóðs

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................ 866.515 736.147 

Innheimtukostnaður .................................................................................................................................... 1.535.261 1.634.498 

Læknisvottorð ......................................................................................................................... 44.300 90.900 

Niðurfærð iðgjöld ………………………………………………………………………………………………………… 5.046.060 0 

7.492.136 2.461.545 

6. Orlofshús, orlofsbyggðir og orlofsstyrkir

Rekstrarfélög orlofshúsa ...................................................................................... 30.789.878 22.680.453 

Orlofsferðir .................................................................................................................. 1.045.900 439.390 

Orlof að eigin vali og niðurgeiðsla frístundamiða ............................................................................................................ 7.900.664 5.898.862 

Rekstur íbúða í Reykjavík ............................................................................................. 14.172.348 14.426.259 

Kötluholt ………………………………………………………………………………………………………. 630.000 0 

Rauðarárstígur ......................................................................................................... 3.759.715 0 

Rekstur Bjarteyjarsandur .......................................................................................................... 765.000 724.508 

Sumarhús Tjarnargerði ................................................................................................... 2.196.955 1.336.649 

Rekstur Útgarðs 6 ....................................................................................................... 520.442 365.182 

Rekstur Súðavík ....................................................................................................... 63.603 480.000 

Rekstur Garðshorn ....................................................................................................... 612.000 585.000 

62.456.505 46.936.303 

Skýringar
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7. Annar kostnaður orlofssjóðs 2016 2015

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................ 393.397 196.420 

Ýmis kostnaður ................................................................................................. 414.103 490.640 

Innheimtukostnaður .................................................................................................................................... 448.129 477.095 

Niðurfærð iðgjöld ……………………………………………………………………………………………. 2.454.840 0 

3.710.469 1.164.155 

8. Eignarhlutir

Eignarhlutir sundurliðast þannig:

Bókfært verð Nafnverð

Alþýðuhúsið, húsfélag ……………………………………………………………………………………………………… 1.242.028 1.242.028 

9.  Útistandandi iðgjöld

31.12.2016

Iðgjaldakröfur greinast þannig:

32.053.872 

  (8.589.061)

23.464.811 

Skipting á sjóði:

11.352.185 

8.465.012 

3.647.614 

23.464.811 

Skýringar

Niðurfærsla iðgjalda er færð til þess að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins. Niðurfærslan er byggð á mati

stjórnenda og reynslu fyrri ára. Hér er ekki um endanlega afskrift að ræða heldur niðurfærslureikning, sem mæta á þeim kröfum

sem kunna að tapast og er hann dreginn frá eignfærðum viðskiptakröfum í efnahagsreikningi.

Útistandandi iðgjöld ............................................................................................................

Niðurfærsla .........................................................................................................................

Félagssjóur ..........................................................................................................................

Sjúkrasjóður ........................................................................................................................

Orlofssjóður ........................................................................................................................
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10.   Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat þeirra og afskriftir greinast þannig:

Félagssjóður Bygginga- Hússjóður Hússjóður Hússjóður Samtals

sjóður Dalvíkur Siglufjarðar Siglufjarðar

Innréttingar Fasteignir Innbú Fasteignir Áhöld, innr. Fasteignir Áhöld, innr.

Heildarverð1/1............................................................................17.181.363 260.951.265 7.558.422 156.123.178 9.257.720 51.554.683 3.431.081 506.057.712 

Endurmat á árinu ...................................................................0 5.684.000 0 0 0 0 0 5.684.000 

Keypt á árinu .................................0 8.883.885 0 1.798.700 0 0 0 10.682.585 

Heildarverð 31/12 ....................................................................17.181.363 275.519.150 7.558.422 157.921.878 9.257.720 51.554.683 3.431.081 522.424.297 

Afskrifað 1/1..............................................................................12.927.793 28.299.817 3.053.349 69.023.469 3.023.727 6.826.422 3.431.081 126.585.658 

Afskrifað á árinu .........................................................................1.088.708 4.318.914 755.843 4.413.569 1.007.909 1.145.703 0 12.730.646 

Afskrifað alls 31/12..............................................................14.016.501 32.618.731 3.809.192 73.437.038 4.031.636 7.972.125 3.431.081 139.316.304 

Bókfært verð samtals .................................................................3.164.862 242.900.419 3.749.230 84.484.840 5.226.084 43.582.558 0 383.107.993 

Fasteignir félagsins í árslok 2016 voru eftirtaldar:

Fasteignam. Brunabótam. Bókfært verð

Húseignin Skipagata 14 .............................................................................................64.570 124.542 84.485 

Íbúð Ljósheimar 14a, Reykjavík .....................................................................................30.350 22.050 10.223 

Íbúð Ljósheimar 12a, Reykjavík .....................................................................................33.050 23.650 8.089 

Íbúð Sólheimar 27-7, Reykjavík ................................31.550 19.800 22.817 

Íbúð Sólheimar 27-4, Reykjavík ................................34.700 23.800 28.889 

íbúð Ásholt 2, 3. hæð .....................................................23.500 18.065 10.032 

íbúð Ásholt 2, 4. hæð .....................................................40.450 33.095 21.841 

Íbúð Sóltúni 30 ……………………………………. 35.300 22.800 30.050 

Orlofshús Illugastöðum  ............................................................................66.500 221.700 66.500 

Orlofshús Einarsstöðum ............................................................................5.833 14.200 5.833 

Orlofshús Svignaskarði ............................................................................16.642 27.250 16.642 

Orlofshús Flókalundi ...........................................................................................3.520 11.354 3.520 

Orlofshús Tjarnargerði …………………. 12.415 28.183 13.086 

Eyrargata 24b ...........................................................................6.940 37.050 43.583 

Íbúð Útgarður 6, Egilsstaðir ...................................................................11.800 20.500 5.377 

417.120 648.039 370.968 

Orlofssjóður

Skýringar
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11. Eigið fé

Yfirlit um breytingar á hreinni eign:

Félags- Sjúkra- Orlofs- Vinnudeilu- Fræðslu-

sjóður sjóður sjóður sjóður sjóður

Eigið fé 1/1.............................................................126.592.862 91.404.550 56.308.048 457.972.854 11.114.311 

Breyting á færslu iðgjalda …………….. 8.035.554 6.607.011 3.214.221 0 0 

Staða 1/1 eftir breytingu …………… 134.628.416 98.011.561 59.522.269 457.972.854 11.114.311 

Endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna ................................................... 0 0 5.684.000 0 0 

Nýbygging orslofshúsa ……………….. 0 0   (10.017.936) 0 0 

Endurmat eignarhluta

í orlofsbyggðum .............................................. 0 0 571.805 0 0 

Afkoma samkvæmt rekstrarr. ............................7.379.508 23.189.649 3.476.750 12.182.963   (8.505.783)

Eigið fé 31/12.........................................................142.007.924 121.201.210 59.236.888 470.155.817 2.608.528 

Byggingar- Hússjóður Hússjóður

sjóður Dalvík Siglufjarðar Samtals

Eigið fé 1/1.............................................................67.748.138   (12.755.119)   (20.955.314) 777.430.330 

Breyting á færslu iðgjalda …………….. 0 0 0 17.856.786 

Staða 1/1 eftir breytingu …………… 67.748.138   (12.755.119)   (20.955.314) 795.287.116 

Endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna ................................................... 0 0 0 5.684.000 

Nýbygging orslofshúsa ………………..    (10.017.936)

Endurmat eignarhluta

í orlofsbyggðum .............................................. 0 0 0 571.805 

Afkoma samkvæmt rekstrarr. ............................1.201.083   (3.667.535)   (4.572.767) 30.683.868 

Eigið fé 31/12.........................................................68.949.221   (16.422.654)   (25.528.081) 822.208.853 

Skýringar
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Dagskrárliður 5 - Stjórn- og trúnaðarráð Einingar-Iðju starfsárið 2017-2018  
Formaður  Björn Snæbjörnsson  Skrifst. Einingar-Iðju 
Varaformaður  Anna Júlíusdóttir  Skrifst. Einingar-Iðju  
Ritari Margrét H. Marvinsdóttir  Sambýli Akureyrar 
Matvæla- og þjónustud. Tryggvi Jóhannsson   Þrif og ræstivörur 
Opinbera deild Sigríður K. Bjarkadóttir  Lundarskóla 
Iðnaðar- og tækjadeild Ingvar Kristjánsson  Isavia 
Svæðisfulltrúi Grýtub.hr. Róbert Þorsteinsson  Grenivík 
Svæðisf. Hrís og Dalv Guðrún Þorbjarnardóttir  KogG ehf. Hrísey 

Svæðisfulltrúi Fjallabyggðar  Margrét Jónsdóttir  Skrifst. Einingar-Iðju 

Varaformenn deilda: 
Matvæla- og þjónustudeild Stefán Aðalsteinsson  Kjarnafæði 
Opinbera deild Elísabet Skarphéðinsdóttir Hrafnagilsskóla 
Iðnaðar- og tækjadeild Svavar Magnússon  Sæplast 

Vara svæðisfulltrúar: 
Grenivík Þorsteinn Þormóðsson  Gjögur 
Hrísey og Dalvík Sigríður Jósepsdóttir  Samherja 
Fjallabyggð Sigrún V. Agnarsdóttir  Efnalaugin Lind 

Skoðunarmenn: 
 

Varaskoðunarmaður: 

1. Hildur Ingvarsdóttir Sambýli Akureyrar 1. Ómar Ólafsson Sundlauginni Hrafnagili 

2. Ævar Þór Bjarnason Securitas 
   

 

Trúnaðarráð 

Matvæla- og þjónustudeild: 
1. Aðalbjörg Gunnarsdóttir Hótel KEA 22. Ingibjörg Sigurðardóttir Ektafiskur 
2. Anna Guðrún Ásgeirsdóttir MS Akureyri 23. Ingimar Ragnarsson Hrísey 
3. Anton Friðriksson Bautinn 24. Íris Eva Ómarsdóttir Norðlenska 
4. Aron Þór Sigurgeirsson Greifinn 25. Jóhanna M. Baldursdóttir ISS Ísland 
5. Birna Harðardóttir Norðlenska 26. Justyna Anna Kalinska Norðlenska 
6. Birna Þórmundsdóttir Securitas 27. Kolfinna Haraldsdóttir Lostæti 
7. Brynjar Þór Bjarkason Vífilfell 28. Lilian Garciano Rosauro ÚA Akureyri 

8. Börkur Þór Björgvinsson Dominos 29. Margrét Pálsdóttir Securitas 
9. Dagbjört Óskarsdóttir ISS Akureyri 30. Máni Þórðarson Símstöðin 
10. Dagný Ósk Sigfúsdóttir Þrif og ræstivörur 31. Monika Edyta Borzymowska Höllin Ólafsfirði 
11. Elín Kjartansdóttir Rammi Siglufirði 32. Ólöf Tryggvadóttir Grandþvottur 
12. Ever Perez Gimenez Samherji Dalvík 33. Saga Karen Björnsdóttir Samherji Dalvík 
13. Gabríel Sólon Sigurðsson   Kjarnafæði 34. Sigríður Gísladóttir ÚA Akureyri 
14. Guðjón Ólafsson Kjarnafæði 35. Sindri Víðir Gunnlaugsson Kjarnafæði 
15. Guðrún Helga Þórðardóttir MS Akureyri 36. Sólveig Auður Þorsteinsdóttir Bautinn 
16. Guðrún Ólöf Björnsdóttir Icelandair Hotel 37. Stefán Georgsson Samherji Dalvík 

17. Gunnar Páll Gunnarsson Þrif og ræstivörur 38. Steingrímur Steinarsson Hausaverkun Dalvík 
18. Hildigunnur Sigvarðsdóttir ÚA Akureyri 39. Steinþór Lúthersson ÚA Akureyri 
19. Hrafnhildur Ása Einarsdóttir Rauðka Siglufirði 40. Vignir Stefánsson ÚA Akureyri 
20. Hrefna Þorbergsdóttir ÚA Akureyri 41. Þorvaldur Guðjónsson MS Akureyri 
21. Ingibjörg Bergmann Bragad. Bryggjan    

Opinbera deild: 
1. Anna Dóra Gunnarsdóttir Álfasteinn 18. Hildur Ingvarsdóttir Sambýli Snægili 
2. Auður Íris Eiríksdóttir Sambýli 19. Hrönn Vignisdóttir SAK 
3. Ágústa Ingimarsdóttir MA 20. Hulda Einarsdóttir Síðuskóli 
4. Ásrún Karlsdóttir Heimaþjónusta B 21. Hulda Katrín Hersteinsdóttir Leikskólinn Leikskálar Sigló 
5. Bjarki Þór Skjaldarson Vegagerðin 22. Jóna Rósbjörg Þorvaldsdóttir Skammtímavistun 

6. Dagmar Jóhannsdóttir Hjúkrunarh.Hlíð 23. Jónína Kristín Jónsdóttir Hæfingarstöð 
7. Einar Gylfason VMA 24. Katrín Ingibjörg Steinarsdóttir MA 
8. Eygló Þorsteinsdóttir Hólmasól 25. Rannveig B Hrafnkelsdóttir Heimaþjónusta Akureyrar 
9. Guðrún Lárusdóttir Dalvíkurskóli 26. Sigmar Ingi Ágústsson Meðferðarheimilið Laugalandi 
10. Guðrún Valdís Eyvindsd. Naustaskóli  27. Signý Aðalsteinsdóttir SAK 
11. Gunnar Berg Haraldsson Norðurorka 28. Sigríður Benjamínsdóttir MA eldhús 
12. Halldór Ari Brynjólfsson Framkvæmdam. Ak. 29. Sigurbjörg Ingvadóttir Hjúkrunarheimilinu Hlíð 
13. Hallfríður Hallsdóttir Sambýli Siglufirði 30. Sigurlaug Anna Tobíasdóttir Leikskólinn Pálmholt 
14. Hanna Björg Hólm Heilbrigðisst Fjallab 31. Sólveig Adamsdóttir Giljaskóli 

15. Hanna Dóra Ingadóttir Leiksk. Álfaborg   32. Valborg Karlsdóttir Leikskólinn Hulduheimar 
16. Helga Ingólfsdóttir Lögmannshlíð 33. Þórey Aðalsteinsdóttir Leikskólinn Krummafótur 
17. Hildur Arna Grétarsdóttir Lögmannshlíð     

Iðnaðar- og tækjadeild: 
1. Andrés Jónsson Eimskip 11. Jóhannes H. Hjörleifsson Finnur ehf. 
2. Anton Konráðsson Olíudreifing ehf. 12. Karl Gunnar Þormarsson G.V. Gröfur 
3. Björgvin V. Arnþórsson Lækjarsel 13. Páll Brynjar Pálsson Samskip 
4. Friðjón Sigurðsson Tréverk ehf. 14. Rannveig Kristmundsdóttir  Glófi 
5. Garðar Vésteinsson Dekkjahöllin 15. Rósant Grétarsson Samskip 
6. Gísli Einarsson SBA- Norðurleið 16. Sigurður Sveinn Ingólfsson MS Akureyri 

Stjórn, varaformenn deilda 
og varasvæðisfulltrúar eru 

sjálfkjörnir í trúnaðarráð 

félagsins 
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7. Gunnar Magnússon Hyrna 17. Sveinn Árnason Árni Helgason ehf. 
8. Gunnlaugur Snorrason Gámaþjónusta Norðurlands 18. Þormóður Sigurðsson Vélfag ehf. Ólafsfirði 
9. Hilmar Poulsen Slippurinn 19. Þór Jóhannsson Becromal 
10. Hjörtur Þór Hjartarson HBA    

7 fulltrúar tilnefndir af trúnaðarráði: 
1. Ceniza Íris Baldurssson SAK Kristnesi 5. Margrét Anna Júlíusdóttir PBI Endurvinnslan 
2. Eggert Eggertsson Íþróttamiðstöð Eyjafjarðarsv. 6. Sigmundur K. Magnússon Lundi rekstrarfélagi 
3. Hannes Pétur Guðmundsson Norðurbik 7. Vilhelm Adolfsson Eining-Iðja 
4. Katrín Ósk Geirsdóttir Eldhúsinu Hlíð    

 

Dagskrárliður 6 Tillaga stjórnar er að Enor ehf. verði kosinn löggiltur endurskoðandi félagsins fyrir árið 2017. 
 

Dagskrárliður 8 - Tillaga um lagabreytingar 
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Dagskrárliður 9 

Tillaga að kjörstjórn fyrir starfsárið 2017-2018  

Aðalmenn     Varamenn 

Laufey Bragadóttir  Akureyri  Margrét Pálsdóttir Akureyri 
Steinunn Rögnvaldsdóttir Akureyri Brynjar Þór Bjarkarson Akureyri 
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Dagskrárliður 10  

Tillaga að stjórnum sjóða og nefnda fyrir starfsárið 2017-2018 

Stjórn sjúkrasjóðs  Stjórn Vinnudeilusjóðs  Stjórn Fræðslusjóðs 
Aðalmenn:  Aðalmenn:  Anton Konráðsson 
   Sigrún Lárusdóttir, sjálfkjörin  Gunnar Berg Haraldsson  Auður Íris Eiríksdóttir 
   Anna Guðrún Ásgeirsdóttir  Gunnar Magnússon  Halldór Ari Brynjólfsson 

   Ingimundur Norðfjörð  Sigríður Jóna Gísladóttir  Ingimar Ragnarsson 

Varamenn:  Varamenn:  Saga Karen Björnsdóttir 
   Börkur Þór Björgvinsson  Valborg Karlsdóttir  Sigurður Sveinn Ingólfsson 
   Hulda Einarsdóttir  Birna Harðardóttir  Þorsteinn Þormóðsson 
   Jónína S. Jónsdóttir  Signý Aðalsteinsdóttir  Þórey Aðalsteinsdóttir 

 

Ritnefnd  Ferðanefnd 
Anna Dóra Gunnarsdóttir  Björn Snæbjörnsson, sjálfkjörinn 

Erla Hrund Friðfinnsdóttir  Arnar Ingólfsson 
Guðrún Valdís Eyvindsdóttir  Helga Ingólfsdóttir 
Hjörtur Þór Hjartarson  Sigurlaug A. Tobíasdóttir 
Ingibjörg Bergmann Bragadóttir  Sólveig Auður Þorsteinsdóttir 

 

Dagskrárliður: 11  

Tillaga að fulltrúum Einingar-Iðju á ársfund Stapa lífeyrissjóðs árið 2017  
Aðalmenn: 

1. Aðalbjörg Gunnarsdóttir Akureyri 
2. Anton Konráðsson  Fjallabyggð 
3. Ásrún Karsldóttir   Akureyri 
4. Anna Júlíusdóttir  Akureyri 
5. Birna Harðardóttir  Akureyri 
6. Birna Þórmundsdóttir Akureyri 
7. Bjarki Þór Skjaldarson Akureyri 
8. Björn Snæbjörnsson  Akureyri 

9. Erla Hrund Friðfinnsdóttir Akureyri 
10. Guðrún Þorbjarnardóttir Hrísey 
11. Gunnar Magnússon  Akureyri 
12. Guðrún Valdís Eyvindsdóttir Akureyri 
13. Halldór Ari Brynjólfsson Akureyri 
14. Hanna Dóra Ingadóttir Svalbarðsströnd 
15. Helga Ingólfsdóttir  Akureyri 
16. Hrafnhildur Ása Einarsdóttir Fjallabyggð 

17. Ingimar Ragnarsson  Hrísey 
18. Ingimundur Norðfjörð Akureyri 
19. Ingvar Kristjánsson  Akureyri 
20. Katrín Ingibjörg Steinarsdóttir Akureyri 
21. Katrín Kristjánsdóttir  Eyjafjarðarsveit 
22. Margrét Jónsdóttir  Fjallabyggð 
23. Margrét Marvinsdóttir Akureyri 
24. Páll Brynjar Pálsson  Akureyri 
25. Ragnar Björn Jósepsson Akureyri 

26. Rannveig Hrafnkelsdóttir Akureyri 

27. Róbert Þorsteinsson  Grenivík 

28. Saga Karen Björnsdóttir Dalvíkurbyggð 
29. Sigríður Jóna Gísladóttir Akureyri 
30. Sigríður Jósepsdóttir  Dalvíkurbyggð 
31. Sigríður K. Bjarkadóttir Akureyri 
32. Sigurður Sveinn Ingólfsson Akureyri 
33. Sigurlaug A.Tobíasdóttir Akureyri 
34. Stefán Aðalsteinsson  Akureyri 
35. Tryggvi Jóhannsson  Akureyri 

36. Vilhelm Adolfsson  Akureyri 
37. Þormóður Sigurðsson Fjallabyggð 
38. Þórey Aðalsteinsdóttir Grenivík 

 

Varamenn: 
1. Anna Jablonska  Dalvíkurbyggð 
2. Arnar Ingólfsson  Akureyri 
3. Ásgrímur Örn Hallgrímsson Akureyri 
4. Elsa Sigmundsdóttir  Eyjafjarðarsveit 
5. Gunnar Berg Haraldsson Eyjafjarðarsveit 

6. Ingibjörg Bergmann Bragad. Akureyri 
7. Sigmundur K. Magnússon Akureyri 
8. Sigrún Agnarsdóttir  Fjallabyggð 
9. Valborg Karlsdóttir  Akureyri  
10. Þorsteinn Þormóðsson Grenivík 
11. Hafdís Ósk Kristjánsdóttir Fjallabyggð 

 

 

Dagskrárliður 12: 

Tillaga að fulltrúa Einingar-Iðju í stjórn Stapa lífeyrissjóðs starfstímabilið 2017-2019 verði 

• Tryggvi Jóhannsson Akureyri 
 

Dagskrárliður 13: 
Tillaga stjórnar félagsins til aðalfundar um að stjórnarlaun aðalstjórnar Einingar-Iðju fyrir starfsárið 2016-

2017 verði kr. 177.000 á mann. Miðað er við að stjórnarmenn mæti á 80% af fundunum, ef ekki þá verði 

hlutfallslega greitt. 
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