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Aðalfundur Einingar-Iðju 
Rafrænn í gegnum Microsoft Teams 

28. apríl 2021 kl. 19:30  
 

Dagskrá 
1. Fundarsetning. 

2. Látinna félaga minnst. 

3. Skýrsla stjórnar. 

4. Reikningar félagsins.  

5. Lýst kjöri stjórnar, trúnaðarráðs og skoðunarmanna. 

6. Kosning löggilts endurskoðanda. 

7. Afhending gullmerkja félagsins. 

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

9. Kosið í fastanefndir félagsins og stjórnir. 

10.Kosning 42 fulltrúa í fulltrúaráð Stapa lífeyrissjóðs. 

11.Ákvörðun um stjórnarlaun aðalstjórnar. 

12.Önnur mál. 
 

 

 

 

Ársskýrsla Einingar-Iðju 2020–2021 
Ábyrgðarmaður: Björn Snæbjörnsson 
Umsjón, umbrot og hönnun: Ásgrímur Örn Hallgrímsson 
Skýrslan er einungis gefin úr á rafrænu formi þetta árið vegna Covid. 
 
Skýrsla félagsins er að miklu leyti unnin upp úr fundargerðum 
aðalstjórnar og heimildum frá stjórnum sjóða félagsins.  
Einnig er notast við frásagnir og umfjöllun um félagið í 
félagsblaðinu og á heimasíðu Einingar-Iðju.  
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Við erum hér fyrir þig! 

Aðalskrifstofa félagsins er á Akureyri en að auki 

rekur félagið skrifstofur á Dalvík og í Fjallabyggð. 

16 starfsmenn eru með aðsetur á Akureyri, einn á 

Dalvík og einn í Fjallabyggð.  

Félagið hefur einnig fulltrúa til þjónustu við 

félagsmenn í Hrísey og á Grenivík. 

 

Elsa Sigmundsdóttir tók við 1. desember sl. sem 

skrifstofustóri félagsins. Sigrún Lárusdóttir, fyrrum 

skrifstofustjóri, lætur formlega af störfum 1. maí 

nk. eftir 46 ára starf fyrir Einingu-Iðju og Einingu 

þar á undan. Elsa gegndi áður stöðu verkefnastjóra 

og ráðgjafa hjá VIRK.  

Helga Þyri Bragadóttir tók við starfi verkefnastjóra 

hjá VIRK í stað Elsu þegar hún tók við sem 

skrifstofustjóri félagsins. 

Eyrún Halla Eyjólfsdóttir, þjónustufulltrúi, lét af 

störfum hjá félaginu fyrr á árinu. 

Fjórir nýir starfsmenn hófu störf á starfsárinu.  

Kristín Guðmundsdóttir hóf störf 

þann 1. október sl. Hún var ráðin úr 

hópi 43 umsækjanda sem sóttu um 

stöðu ráðgjafa á sviði starfsendur-

hæfingar.  

Rut Pétursdóttir var ráðin sem 

þjónustufulltrúi hjá félaginu og hóf 

störf 1. nóvember sl. Hún var ráðin 

úr hópi 37 umsækjanda sem sóttu 

um stöðuna.  

Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir var 

ráðin skráningar- og innheimtu-

stjóri hjá félaginu og hóf störf um 

síðustu áramót. Hún var ráðin úr 

hópi 21 umsækjanda sem sóttu um 

stöðuna. Hún var ráðin í stað 

Margrétar Einarsdóttur sem mun 

láta af störfum um næstu mánaða-

mót eftir langan starfsferil hjá 

stéttarfélögum og lífeyrissjóðum, 

nú síðast hjá Einingu-Iðju í 24 ár. 

Magdalena Þórarinsdóttir var ráðin 

nýr afgreiðslufulltrúi hjá félaginu 

og hóf hún störf 1. apríl sl. 

Aðalbjörg G. Hauksdóttir, sem 

gegnt hefur starfi afgreiðslu- og 

þjónustufulltrúa undanfarin ár, var 

ráðin frá 1. apríl sl. sem þjónustu-

fulltrúi sjóða félagsins. Þ.e. 

fræðslu-, orlofs- og sjúkrasjóðs. 

Ársskýrsla Einingar-Iðju 2020-2021 

Elsa og Sigrún 
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VIRK ráðgjafarnir Helga Þyri, Kristín, 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. Helga Þyri tók við starfi verkefnastjóra 

hjá VIRK í stað Elsu sem tók við sem skrifstofustjóri. 

Svana er með fasta viðveru á skrifstofunni í 

Fjallabyggð á miðvikudögum og Nicole er með 

fasta viðveru á skrifstofunni á Dalvík á þriðju-

dögum.

Vilhelm Adolfsson er verkefnastjóri vinnustaða-

eftirlits fyrir Eyjafjarðarsvæðið og Norðurland 

vestra. Hann er starfsmaður félagsins og með 

aðsetur á skrifstofunni á Akureyri, en starfar fyrir 

13 stéttarfélög sem eru starfandi á þessu svæði. 

Markmið vinnustaðaskírteina og eftirlits á vinnu-

stöðum er að tryggja að atvinnurekendur og starfs-

menn þeirra fari að gildandi lögum, reglugerðum 

og kjarasamningum. Samráðsnefnd ASÍ og SA 

hefur veitt sérstökum eftirlitsfulltrúum heimild til 

að annast eftirlit og hafa þeir rétt skv. lögum nr. 

42/2010 til aðgangs að vinnustöðum og heimild til 

að krefja atvinnurekanda og launamenn hans um 

að sýna vinnustaðaskírteini.  

Sjá nánar hér 

 
 

Starfsmenn félagsins eru:  
• Aðalbjörg G. Hauksdóttir, þjónustufulltrúi sjóða. adalbjorg@ein.is  

• Anna Júlíusdóttir, varaformaður. annajul@ein.is  

• Arnór Sigmarsson, lögfræðingur og þjónustufulltrúi. arnor@ein.is  

• Ásgrímur Örn Hallgrímsson, upplýsingafulltrúi. asgrimur@ein.is  

• Björn Snæbjörnsson, formaður. bjorn@ein.is  

• Elsa Sigmundsdóttir, skrifstofustjóri. elsa@ein.is  

• Helga Níelsdóttir, þjónustufulltrúi á Dalvík. helga@ein.is  

• Helga Þyri Bragadóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi hjá VIRK. helgabraga@ein.is  

• Íris Björk Árnadóttir, ræstitæknir. 

• Kristín Guðmundsdóttir, ráðgjafi hjá VIRK. kristin@ein.is  

• Magdalena Þórarinsdóttir, afgreiðslufulltrúi. ein@ein.is  

• Margrét Einarsdóttir, skráningar- og innheimtustjóri. margret@ein.is  

• Margrét Jónsdóttir, þjónustufulltrúi í Fjallabyggð. magga@ein.is  

• Nicole Kristjánsson, ráðgjafi hjá VIRK. nicki@ein.is  

• Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir, skráningar- og innheimtustjóri. rosfrid@ein.is  

• Rut Pétursdóttir, þjónustufulltrúi. rut@ein.is  

• Svana Rún Símonardóttir, ráðgjafi hjá VIRK. svana@ein.is  
• Vilhelm Adolfsson, verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits. villi@ein.is  

  

http://www.skirteini.is/
mailto:adalbjorg@ein.is
mailto:annajul@ein.is
mailto:arnor@ein.is
mailto:asgrimur@ein.is
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mailto:elsa@ein.is
mailto:helga@ein.is
mailto:helgabraga@ein.is
mailto:kristin@ein.is
mailto:ein@ein.is
mailto:margret@ein.is
mailto:magga@ein.is
mailto:nicki@ein.is
mailto:rosfrid@ein.is
mailto:rut@ein.is
mailto:svana@ein.is
mailto:villi@ein.is


 

6 
 

Svæðisfulltrúar  

Á félagssvæðinu skulu starfa þrír svæðisfulltrúar 

og þrír varamenn þeirra og eiga þeir að vera 

staðsettir utan Akureyrar. Svæðisfulltrúa og vara-

mann hans skal kjósa til tveggja ára í senn á 

almennum félagsfundi á viðkomandi svæði eða 

þéttbýlisstað. Svæðisfulltrúar sitja í aðalstjórn 

félagsins fyrir hönd síns svæðis. Varamenn þeirra 

eru sjálfkjörnir í trúnaðarráð. 

Í lok janúar fóru fram aðalfundir í svæðisráðum 

félagsins. Fundirnir voru túlkaðir yfir á pólsku en 

vegna aðstæðna í þjóðfélaginu voru þeir í fyrsta 

sinn rafrænir. Á fundunum fór fram kosning á 

svæðisfulltrúum til tveggja ára og varamanna.  

Fyrir aðalfund svæðisráðs Grýtubakkahrepps var 

ljóst að sitjandi varasvæðisfulltrúi, Þorsteinn 

Þormóðsson, gæfi ekki kost á sér áfram þar sem 

hann er fluttur af svæðinu. Engin mótframboð 

komu gegn þeim sem tilnefnd voru og er Guðlaug 

Sigríður Tryggvadóttir því nýr varasvæðisfulltrúi á 

Grenivík til næstu tveggja ára. Róbert Þorsteinsson 

mun áfram sitja sem svæðisfulltrúi. 

Á aðalfundi svæðisráðs Hríseyjar og Dalvíkur-

byggðar var Guðrún J. Þorbjarnardóttir kosin aftur 

sem svæðisfulltrúi svæðisráðsins og Sigríður Þ. 

Jósepsdóttir var aftur kjörin varasvæðisfulltrúi. 

Engin mótframboð komu gegn þeim. 

Nýr svæðisfulltrúi var kjörinn á aðalfundi 

svæðisráðs Fjallabyggðar, en fyrir fundinn var ljóst 

að sitjandi svæðisfulltrúi, Margrét Jónsdóttir, gæfi 

ekki kost á sér til áfram. Engin mótframboð komu 

gegn þeim sem tilnefnd voru og var Elín 

Kjartansdóttir kjörin nýr svæðisfulltrúi í Fjalla-

byggð til næstu tveggja ára. Þorvaldur Hreinsson 

mun sitja áfram sem varasvæðisfulltrúi. 

Stjórn félagsins 2020-2021 

Eins og áður hefur komið fram sitja þrír svæðis-

fulltrúar í stjórninni, þau Elín, Guðrún og Róbert. 

Auk þeirra sitja í stjórninni Björn Snæbjörnsson 

formaður, Anna Júlíusdóttir varaformaður, Hrefna 

Björg W. Björnsdóttir ritari stjórnar. Sigurpáll 

Gunnarsson meðstjórnandi tilkynnti um afsögn 

sína úr stjórn frá og með 25. ágúst þar sem hann 

var að skipta um starfsvettvang utan starfs-sviðs 

félagsins.  

Þrír formenn deilda og þrír varaformenn sitja 

einnig í stjórninni; Ingvar Kristjánsson og Svavar 

Magnússon frá Iðnaðar- og tækjadeild, Guðbjörg 

Helga Andrésdóttir og Ingibjörg María Ingvadóttir 

frá Opinberu deild og Tryggvi Jóhannsson og 

Sólveig Auður Þorsteinsdóttir frá Matvæla- og 

þjónustudeild.  

Þó nokkur breyting varð því á stjórninni á 

starfsárinu.  

• Nýr svæðisfulltrúi í Fjallabyggð. 

• Nýr formaður og varaformaður Opinberu 

deildarinnar. 

• Meðstjórnandi hætti. 

Sjálfkjörið í stjórn félagsins 2021-2022 

Fimmtudaginn 18. febrúar sl. rann út frestur til að 

skila inn lista eða tillögum um fólk í stjórnarsæti 

vegna kjörs stjórnar og trúnaðarráðs fyrir starfs-

árið 2021-2022. Ekki bárust tillögur eða listar aðrir 

en frá trúnaðarráði og teljast þeir félagsmenn sem 

trúnaðarráð gerði tillögu um sjálfkjörnir frá og með 

aðalfundi 2021. 

Björn Snæbjörnsson mun áfram verða formaður. 

Nýr ritari verður Gunnar Magnússon, en núverandi 

ritari bauð sig ekki fram á ný. Sigurpáll sem kosinn 

var meðstjórnandi til tveggja ára í fyrra hætti, eins 

og áður segir, í stjórninni í ágúst. Nýr meðstjórn-

andi til eins árs verður Sunna Líf Jóhannsdóttir. 

Á bls. 7 má sjá helstu mál sem tekin voru fyrir á 

stjórnarfundum félagsins á síðasta starfsári. 

Hér má sjá Gunnar 

og Sunnu Líf sem 

koma ný inn í 

stjórn félagsins frá 

og með aðalfundi 

2021. Einnig Elínu, 

nýjan svæðisfull-

trúa í Fjallabyggð 

sem og Ingibjörgu 

Maríu nýjan vara-

formann Opinberu 

deildar félagsins. 

Elín Gunnar 

Ingibjörg María Sunna Líf 
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Fundir í aðalstjórn 

11 fundir voru haldnir í stjórn félagsins á 

starfsárinu þar sem fjölmörg mál voru tekin. Hér á 

eftir 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 fyrsta fundi stjórnar, sem haldinn var 23. júní á 

Dalvík, var m.a. farið í skoðunarferð um nýtt 

hátæknivinnsluhús Samherja á Dalvík. Þar tóku 

fimm starfsmenn Samherja á móti hópnum og 

sýndu stjórnarmönnum félagsins nýja húsið. Sagt 

var frá aðalfundum Orlofsbyggðanna í Flókalundi, 

á Illugastöðum og á Einarsstöðum. Farið var yfir 

stöðuna í ráðningarferli nýs Virk Ráðgjafa. Rætt var 

um næsta starfsdag félagsins. Lögð var fram 

fundargerð frá aðalfundi Sparisjóðs Höfðhverf-

inga. Sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar kom á fundinn 

og fór yfir stöðuna í sveitarfélaginu. Sagt var frá 

formannafundi ASÍ og nýjung í orlofsmálum hjá 

félaginu. 

Á fundi 24. ágúst var m.a. sagt frá ráðningu nýs 

Virk ráðgjafa. Tekin voru fyrir fundarboð á 6. þing 

ASÍ-UNG og á 44. þing ASÍ. Fjallað var um 

starfsmannamál á fundinum og samþykkt að 

auglýsa eftir nýjum skráningar- og innheimtustjóra 

fyrir félagið sem og nýjum þjónustufulltrúa. Einnig 

var fjallað um námskeið fyrir stjórn og 

starfsmenn. Sagt var frá því að hafinn 

væri undirbúningur að árlegri kjara-

könnun félagsins. Rætt var um mál-

efni öldrunarheimila á Akureyri. Sagt 

var frá því að undirbúningsvinna 

vegna nýs samning við TDK væri að 

hefjast. Farið var yfir starf félagsins og 

stöðuna sem uppi er vegna Covid. 

Rætt var um Lífskjarasamninginn. Lagt 

var fram bréf þar sem skrifstofa ASÍ 

staðfesti móttöku á ársreikningum félagsins fyrir 

árið 2019. Sigurpáll tilkynnti í lok fundar um afsögn 

sína úr stjórn félagsins þar sem hann var að skipta 

um starf og er það utan starfssviðs félagsins. 

Stjórnin þakkaði honum fyrir góð störf í þágu 

félagsins og fyrir sam-starfið og færði honum 

blómvönd. 

Á fundi 14. september sem fór fram á Illuga-

stöðum voru hús félagsins á staðnum skoðuð, m.a. 

til að sjá hvernig til tókst með framkvæmdir á þeim 

sex húsum sem tekin höfðu verið í gegn. Stjórnin 

var mjög ánægð með hvernig til tókst og eftir 

góðar umræður var ákveðið að fá kostnaðar-

áætlun við að breyta baðherbergjum í húsunum í 

neðra hverfinu á sama hátt og búið er að gera í efra 

hverfi. Farið var yfir stöðu mála varðandi Lífs-

kjarasamninginn. Aftur var rætt um 44. þing ASÍ. 

Fjallað var um fyrirhugaðan fund í trúnaðarráði. 

Farið var yfir fundaplan með trúnaðarmönnum 

félagins. Lagðar voru fram fundargerðir stjórnar 

Matvæla- og þjónustudeildar og stjórnar Opinberu 

deildarinnar og fóru formenn deildanna yfir helstu 

mál sem þar voru rædd. Samþykkt var að fara í 

framkvæmdir á skrifstofu félagsins á Akureyri. Sagt 

var frá 6. þingi ASÍ-UNG. Rætt var um félagsblaðið 

og hugmyndir um smá breytingu á því. 

 

Á rafrænum fundi 19. október var farið yfir 

stöðuna fór yfir stöðuna varðandi kjaramál, m.a. 

frá undirbúningsvinnu vegna nýs samnings við 

TDK. Sagt var að búið væri að ráða nýjan 

skráningar- og innheimtustjóra fyrir félagið sem og 

nýjan þjónustufulltrúa. Lagðar voru fram niður-

stöður kannana sem gerðar voru á meðal félags-

manna sem leigðu orlofshús eðs íbúðir hjá félaginu 

um sumarið og kynnti Ásgrímur niðurstöður 

þeirra. Farið var stuttlega yfir 44. þing ASÍ sem 

fram átti að fara á rafrænan hátt nokkrum dögum 

síðar. Lagt var fram bréf frá Krabbameinsfélagi 
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Akureyrar og nágrennis sem bar yfirskriftina 

Neyðarkall vegna erfiðra aðstæðna félagsins. 

Samþykkt var að veita KAON aukastyrk að upphæð 

kr. 500.000 vegna ástandsins. Samþykkt var erindi 

frá fjórum samtökum sem eru í samstarfi í að veita 

jólaaðstoð. Stjórnin samþykkti að veita styrk að 

upphæð kr. 1.000.000. Tekið fyrir erindi um kaup 

á húsnæði í Alþýðuhúsinu. Samþykkt að kaupa 

nýjan fjarfundarbúnað í sal félagsins á Akureyri og 

í fundarherbergi. Samþykkt að fara í breytingar á 

nokkrum húsum félagsins á Illugastöðum. Lagt var 

fram uppfært minnisblað frá lögfræðingi félagsins 

vegna máls sem hann hefur haft til meðferðar sem 

varðar vangreidd, eða öllu heldur ógreidd laun 

tveggja fyrrum starfsmanna fyrirtækis á Akureyri 

og samþykkti stjórnin að halda áfram með málið. 

Tekið var fyrir og afgreitt erindi frá Alþýðu-

sambandi Norðurlands vegna Illugastaðakirkju. 

Á fundi 9. nóvember sem var rafrænn var 

samþykkt að kaupa norðurpartinn á 2. hæð 

Alþýðuhússins og hlutdeild fyrrum eigenda á 

neðstu hæð hússins.  

Forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norður-

landi eystra, mætti á rafrænan fund stjórnar þann 

23. nóvember og fór yfir horfur í atvinnumálum á 

svæðinu. Einnig var farið yfir stöðuna varðandi 

framkvæmd á vinnutímastyttingu og gerð stofn-

anasamninga hjá ríki og sveitarfélögum og stöðuna 

í samningaviðræðum við TDK. Farið var yfir 

stöðuna á framkvæmdum við hús félagsins á 

Einarsstöðum. Samþykktar voru viðbætur við áður 

samþykktar framkvæmdir við nokkur hús félagsins 

á Illugastöðum. Lagt var fram og samþykkt plan um 

fundi í svæðisráðum, aðalfundi deilda og aðalfund 

félagsins. Farið var yfir fundargerð stjórnar 

Opinberu deildarinnar. Fjallað var um leiguverð 

orlofshúsa og niðurgreiðslur og ákvörðun tekin um 

leiguverð sumarsins. Lögð var fram tillaga að 

uppstillinganefnd Einingar-Iðju fyrir starfsárið 

2021-2022. Rætt var um Stapa og einnig var tekið 

fyrir mál er varðaði Orlofsbyggðina í Flókalundi. 

Á rafrænum fundi 21. desember kynnti Tómas 

Bjarnason, ráðgjafi hjá Gallup, niðurstöður 

kjarakönnunar sem gerð var fyrir Einingu-Iðju. 

Farið var yfir stöðuna varðandi gerð stofnana-

samninga hjá ríkinu. Einnig var farið yfir stöðuna í 

sambandi við vinnutímabreytingar hjá ríki og 

sveitarfélögum. Rætt var um samningamál við 

TDK. Samþykkt var að ráðast í endurbætur á 

sjúkraíbúð félagsins á 3. hæð í Sóltúni í Reykjavík. 

Farið var yfir stöðuna á framkvæmdum við hús 

félagsins á Einarsstöðum. Sagt var frá tölvupósti 

sem barst félaginu með yfirskriftinni: „Getur þitt 

félag hjálpað Seyðfirðingum?“ Samþykkt var að 

bjóða þeim hús félagsins á Einarsstöðum til afnota 

og einnig að styðja björgunarsveitina Ísólf og 

Rauða krossinn á Seyðisfirði með fjárframlagi. 

Í yfirlýsingu um aðgerðir til stuðnings lífskjara-

samningnum lýstu stjórnvöld því yfir að þau 

myndu ásamt heildarsamtökum á vinnumarkaði 

vinna að gerð grænbókar um framtíðarumhverfi 

kjarasamninga og vinnumarkaðsmála. Til að 

framfylgja þessu skipaði forsætisráðherra nefnd 

um gerð grænbókar um kjarasamninga og 

vinnumarkaðsmál. Á rafrænum fundi stjórnar 14. 

janúar var tekið fyrir bréf frá grænbókarnefndinni 

þar sem óskað var eftir stuttu áliti frá félaginu um 

nokkur atriði varðandi málið. Á fundinum var 

einnig tekið fyrir erindi frá samstarfshópi starfs-

menntasjóða. Sagt var frá því að vegna aðstæðna í 

þjóðfélaginu hefði verið ákveðið að hafa svæðis-

ráðsfundi og aðalfundi deilda rafræna þetta árið. 

Á rafrænum fundi 28. janúar var m.a. lagt fram 

yfirlit um stöðu reikninga félagsins fyrir árið 2020. 

Einnig var lögð fram og samþykkt rekstraráætlun 

fyrir árið 2021. Farið var yfir stöðuna í 

samningaviðræðum við TDK og stöðu mála 

varðandi gerð stofnanasamninga hjá félaginu. 

Lagðar voru fram fundargerðir stjórna Matvæla- 

og þjónustudeildar, Opinberu deildar og Iðnaðar- 

og tækjadeildar og fóru formenn deildanna yfir 

helstu mál sem þar voru rædd. Farið var yfir 

hvernig aðalfundir svæðisráða tókust. Lagt var 

fram og samþykkt erindi frá VIRK þar sem verið var 

að kanna hvort sjúkrasjóður félagsins hefði áhuga 

á að taka þátt í rannsókn þar sem verið er að kanna 

hvað veldur því að sumir komast aftur út á 

vinnumarkað eftir langvarandi veikindafjarveru en 

aðrir ekki. Samþykkt að kaupa nýja stóla í sal 

félagsins á Akureyri. Skipað var í uppstillinganefnd 

ráða og nefnda fyrir aðalfund, þar á meðal á 

aðalfund Stapa. Einnig var skipað í nefnd til að fara 

yfir reglugerð sjúkrasjóðsins. Fjallað var um Stapa. 
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Sagt var frá boði frá Bjargi íbúðafélagi um að skoða 

nýjar íbúðir félagsins á Akureyri. Minnt var á 

væntanlega aðalfundi deilda og fund í trúnaðar-

ráði. Sigríður vildi nota tækifærið, þar sem þetta er 

síðasti fundur hennar í stjórninni, og þakka fyrir 

samstarfið þessi 23 ár sem hún er búin að sitja í 

stjórn félagsins.  

Björn þakkaði Sigríði fyrir mjög gott 

starf fyrir félagið og sagði að hún 

hefði verð mjög öflugur stjórnar-

maður. Ófeimin við að segja sínar 

skoðun sem er mjög gott. Fleiri 

stjórnarmenn tóku undir orð Björns 

og þökkuðu Sigríði fyrir samstarfið. 

Fyrsti liður á fundi stjórnar 15. mars 

var heimsókn forseta, varaforseta og 

framkvæmdastjóra ASÍ. Þarna voru á ferð Drífa 

Snædal, forseti ASÍ, Kristján Þórður Snæbjarnarson 

1. varaforseti ASÍ, Sólveig Anna Jónsdóttir 2. 

varaforseti ASÍ, Ragnar Þór Ingólfsson 3. vara-

forseti ASÍ og Halla Gunnarsdóttir, framkvæmda-

stjóri ASÍ. Um var að ræða fyrsta fund, eða 

heimsókn, í hringferð ASÍ um landið þar sem þau 

voru að heimsækja stjórnir aðildarfélaganna þar 

sem ræða átti sérstaklega um stöðuna á hverju 

svæði fyrir sig, áherslur ASÍ næstu mánuði og 

verkefni dagsins og fleira.  

Á fundinum var einnig rædd staðan í samninga-

viðræðum við TDK. Farið var yfir hvernig tókst til 

með aðalfundi starfsgreinadeildanna. Samþykkt 

var tillaga um tilnefningu um fulltrúa félagsins í 

stjórn Stapa lífeyrissjóðs. Tekið var fyrir erindi frá 

Íslandsdeild Transparency International og rætt 

var um starfsmannamál. 

Á lokafund stjórnar þetta starfsárið, þann 13. apríl 

sl., mætti Hermann Brynjarsson, endurskoðandi 

félagsins, og kynnti reikninga fyrir síðasta ár. 

Stjórnin samþykkti reikningana og skrifaði undir 

þá. Kynnt var niðurstaða nefndar um endurskoðun 

á reglugerð sjúkrasjóðs fyrir aðalfund félagsins og 

farið var yfir dagskrá og gögn sem stjórnin mun 

leggja fram á aðalfundi félagsins þann 28 apríl. 

Sagt var frá nýjum kjarasamningi við TDK og úrslit 

atkvæðagreiðslu um hann. Rætt var um aðalfund 

Orlofsbyggðarinnar á Illugastöðum sem halda átti 

síðar í apríl. Kynnt var ráðning á starfsmanni í 

afgreiðsluna á Akureyri. Þá var farið yfir stöðuna á 

umsóknum um orlofshús og orlof að eigin vali og 

sagt var frá ársfundi Stapa sem verður í byrjun maí.  
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Starfsgreinadeildir félagsins 
Félagið skiptist í þrjár starfsgreinadeildir og er 

hugmyndin með starfsgreinaskiptingu að nýta 

kosti bæði stórra og smærri félaga. Deildirnar þrjár 

eru Matvæla- og þjónustudeild, Iðnaðar- og 

tækjadeild og Opinbera deildin. Formenn og 

varaformenn deilda sitja í aðalstjórn félagsins. 

Rafrænir aðalfundir 

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu voru aðalfundir 

deilda félagsins rafrænir þetta árið. Þrátt fyrir það 

var ágæt mæting á fundina og tókust þeir mjög vel. 

Undanfarin ár hafa þeir farið fram sama kvöldið 

með sameiginlegri dagskrá í byrjun en núna fóru 

þeir fram dagana 2. til 4. febrúar sl. Skýrslur stjórna 

má finna á heimasíðu félagsins, www.ein.is.  

Í byrjun fundanna fluttu formenn skýrslur stjórna 

og að því loknu var gengið til kosninga. Kjósa þurfti 

um fimm af níu stjórnarmönnum til tveggja ára, 

formann, ritara og þrjá meðstjórnendur í 

deildunum þremur. Engin mótframboð bárust og 

því voru allir sjálfkjörnir. 

Tryggvi endurkjörinn formaður Matvæla- og 

þjónustudeildar 

Tryggvi Jóhannesson bauð sig áfram fram 

sem formaður, Sigríður Þ. Jósepsdóttir 

sem ritari og Anna Guðrún Ásgeirsdóttir, 

Íris Eva Ómarsdóttir og Steinþór Berg 

Lúthersson buðu sig fram sem meðstjórn-

endur.  

Fyrir í stjórn voru Sólveig Auður Þorsteins-

dóttir varaformaður og meðstjórnend-

urnir Guðmundur Guðmundsson, Börkur Þór 

Björgvinsson og Sveinbjörn Kroyer Guðmundsson. 

Ingvar endurkjörinn formaður Iðnaðar- og 

tækjadeildar 

Ingvar Kristjánsson bauð sig áfram fram 

sem formaður, Gunnar Magnússon sem 

ritari og Eggert Hákonarson, Óðinn 

Björnsson og Halldóra Vilhjálmsdóttir 

buðu sig fram sem meðstjórnendur.  

Fyrir í stjórn voru Svavar Magnússon 

varaformaður og meðstjórnendurnir 

Rannveig Kristmundsdóttir, Símon Hrafn 

Vilbergsson og Þormóður Sigurðsson. 

Guðbjörg Helga er nýr formaður Opinberu deildar 

Á aðalfundinum urðu formannsskipti, en Sigríður 

K. Bjarkadóttir sem gegndi embættinu frá því 

deildin var stofnuð þann 17. febrúar 1998 ákvað að 

gefa ekki kost á sér áfram. 

Úr stjórn áttu að ganga Sigríður formaður, Anna 

Dóra Gunnarsdóttir ritari og meðstjórnendurnir 

Andreea Georgiana Lucaci, Þórhalla Þórhallsdóttir 

og Tómas Jóhannesson. Sigríður, Þórhalla, Anna 

Dóra og Tómas voru búin að ákveða að gefa ekki 

kost á sér áfram í stjórn deildarinnar. 

Guðbjörg Helga Andrésdóttir, varaformaður, bauð 

sig fram til formanns. Guðrún Valdís Eyvindsdóttir 

bauð sig fram í embætti ritara. Andreea Georgiana 

Lucaci, Bergur Þór Jónsson og Ólöf María Olgeirs-

dóttir buðu sig fram í embætti meðstjórnenda.  

Þar sem Guðbjörg Helga var kosin í embætti for-

manns þurfti einnig að kjósa í embætti varafor-

manns til eins árs. Ingibjörg María Ingvadóttir 

meðstjórnandi bauð sig fram og var kjörin ein-

róma. Þar sem Ingibjörg var kjörin varaformaður 

þurfti líka að kjósa einn meðstjórnanda til eins árs. 

Ágústa Ósk Guðnadóttir bauð sig fram í það og var 

kjörin einróma. 

Í lok fundar bað Sigríður, 

fyrrum formaður, um orðið 

og sagði: „Þetta er minn 

síðasti aðalfundur sem for-

maður en því embætti hef ég 

gegnt frá því deildin var 

stofnuð 17. febrúar 1998. Ég 

hef jafnframt setið í aðal-

stjórn Einingar og Einingar-

Iðju allan þann tíma. Ég vil 

nota tækifærið og þakka öll-

um sem ég hef starfað með í 

gegnum árin hjá félaginu. Ég 

óska nýkjörnum formanni og 

nýkjörinni stjórn deildarinnar 

til hamingju með kosninguna. 

Ég óska stjórninni alls hins 

besta í áframhaldandi baráttu 

fyrir félagið og okkar félags-

menn.“ 

 

Tryggvi 

Ingvar 

Guðbjörg og Sigríður 
Guðbjörg fékk orðið í lok fundar og þakkaði 
fyrir traustið sem henni var sýnt. „Að taka við 
deildinni er mikil áskorun sem ég er til í að 
taka með góðu fólki, bæði innan stjórnar og 
félaga í deildinni.  
Ég þakkar þeim sem láta af störfum í stjórn 
deildarinnar, ekki síst Siggu Bjarka fyrir sín 
störf sem formaður deildarinnar í 23 ár. Sigga 
hefur verið mjög ötul að sinna sínu starfi og 
oft verið í hörðum samningum fyrir félags-
menn deildarinnar. Hún hefur ávallt haft mjög 
sterkar skoðanir á því hvað kæmi hennar fólki 
best. Baráttukona sem nú skilar góðu búi til 
okkar, takk öll fyrir frábært starf og gangi 
ykkur vel í því sem fram undan er hjá ykkur í 
lífinu. 
Einnig bíð ég nýja stjórnarmenn velkomna til 
starfa. Að lokum óska ég öllum velfarnaðar á 
komandi starfsári og segir fundi slitið.“ 

http://www.ein.is/
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/starfsgreinadeildir/matvaela-og-thjonustudeild
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/starfsgreinadeildir/matvaela-og-thjonustudeild
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/starfsgreinadeildir/idnadar-og-taekjadeild
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/starfsgreinadeildir/idnadar-og-taekjadeild
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/starfsgreinadeildir/opinbera-deildin
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Orlofsmál 

Árið 2020 var að venju boðið upp á þrjár ferðir fyrir 

félagsmenn, en þeim var öllum aflýst vegna Covid. 

Búið er að skipuleggja tvær ferðir í ár, en ákveðið 

var að aflýsa utanlandsferð ársins. 

„Orlof að eigin vali“ 

300 styrkjum var úthlutað til félagsmanna á árinu 

2020, hver að upphæð kr. 25.000. Vegna Covid 

gátu einungis 121 félagsmaður notað sinn styrk. 

Orlofshús og orlofsíbúðir 

 

 
 

 

 

Félagið á 21 orlofshús og sex orlofsíbúðir. 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 neðst 

á síðunni. 

Félagsmönnum var aftur boðið upp á íbúð á Spáni 

síðasta sumar, en ekki var hægt að nýta hana 

vegna Covid. Þrátt fyrir óvissu um Covid var 

ákveðið að sjá til með hvernig ástandið þróast og 

bjóða upp á þennan orlofskost aftur sumarið 2021. 

Því geta félagsmenn tekið hana á leigu næsta 

sumar og gildir fyrstur pantar, fyrstur fær.  

Fyrirtækið Sólar ehf. hefur umsjón á íbúðum 

félagsins á höfuðborgarsvæðinu. Leigjandi þarf 

ekki að þrífa íbúðina eftir leigutíma, en auðvitað 

þarf að skila henni full frágenginni og snyrtilegri.  

Félagsmenn þurfa sjálfir að þrífa orlofshús félags-

ins 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 umsjónarmanns á viðkomandi svæði, má 

búast við að leigutaki þurfi að borga þrifagjald. 

Orlofsvefurinn 

Á Orlofsvefnum geta félagsmenn skráð sig inn og 

sótt um fyrir sumarvertíðina eða pantað 

orlofseignir yfir veturinn og gengið frá greiðslu. 

Einnig er hægt að kaupa ferðaávísun sem tryggir 

bestu kjörin á gistingu á hótelum og gistiheimilum 

um allt land.  

Einnig er hægt að kaupa á vefnum Útilegukortið og 

Veiðikortið, þá sendist pöntun til viðkomandi 

söluaðila sem senda kortin til félagsmanna. Ekki er 

lengur í boði að kaupa þessi kort á skrifstofum 

félagsins.  

Ekki þarf að skrá sig inn til að skoða hvaða eignir, 

eða ferðaávísun á hótel eru í boði. Einungis þarf að 

skrá sig inn ef viðkomandi ætlar að sækja um hús, 

íbúð eða Orlof að eigin vali þegar sumarúthlutun 

er í gangi, panta hús eða íbúð að vetri til eða kaupa 

ferðaávísun eða kort sem í boði eru allt árið um 

kring. 

Nýting orlofshúsa 2020 

Skipti- og leiguhús Sumarvikur 
(dagar) 

 Hús í eigu félagsins Viku- og helgarleigur 
(dagar) 

Spánn (1) …………………….. 0  Einarsstaðir (4) …………………………… 43 (301) 

Bjarteyjarsandur (1) ....... 10 (70)  Illugastaðir (6) (14 yfir veturinn) … 227 (1.047) 

Brekkuskógur (2) ............ 22 (154)  Flókalundur í Vatnsfirði (1) ........... 11 (77) 

Garðshorn (1) ................. 9 (63)  Svignaskarð (1) .............................. 27 (148) 

Húsafell (1) ………………….. 12 (84)  Tjarnargerði (1) …….…………………... 28 (145) 

Klifabotn í Lóni (1) .......... 9 (63)  Höfuðborgarsvæðið (6) ................. 136 (952) 

Munaðarnes (1) ............. 13 (91)  Sjúkraíbúðir (3) ……………...………….. 84 (235) 

Stykkishólmur (1) ………… 12 (84)    

Súðavík (1) ………………….. 10 (70)  Vegna Covid var lokað á Illugastöðum í apríl 2020 og ekki var 
hægt að leigja hús eða íbúðir félagsins frá 4. nóv. til 2. des. sl. Úlfljótsvatn (1) ............... 10 (70)  

Ölfusborgir (1) ................ 9 (63)     

 

Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum félagsins! 
Dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli hafi komið upp. 

Leigutaki þarf að borga kr. 25.000 sekt ef reglan er brotin. 

Einarsstaðir á Héraði 

https://orlof.is/ein/
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Tengiliður við Sjúkrasjóð 

 
Elsa Sigmundsdóttir, 
skrifstofustjóri félagsins 
elsa@ein.is 
460 3604 

 

Sjúkrasjóður 

 
Verkefni sjóðsins er að veita fjárhagsaðstoð í 

veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Einnig að vinna 

að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og 

heilsufar. Þegar tvö ár eru liðin frá því lífeyrisþegi 

greiðir félagsgjald til félagsins þá falla niður 

réttindi til endurgreiðslu úr sjúkrasjóði. 

Skil á gögnum 

Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs einu sinni í 

mánuði. Gögn sem leggja á fyrir fund þurfa að hafa 

borist til skrifstofunnar í síðasta lagi 24. hvers 

mánaðar til að fá borgað út um næstu mánaða-

mót. Sérstakur umsóknarfrestur er í desember og 

er hann auglýstur sérstaklega. 

Sjúkraíbúðir í Reykjavík 

Eining-Iðja á þrjár sjúkraíbúðir í Reykjavík, tvær er 

í Sóltúni og ein í Ásholti. Þær eru ætlaðar til leigu 

fyrir félagsmenn sem þurfa að dvelja í höfuð-

borginni á meðan þeir leita sér lækninga. Íbúðirnar 

eru leigðar eftir því sem félagsmönnum hentar, 

það er fólk er ekki bundið við að leigja í eina viku í 

senn heldur er hægt að leigja í tiltekinn dagafjölda. 

Félagsmenn þurfa að hafa samband við skrifstofur 

félagsins til að bóka íbúð því þær eru ekki á 

orlofshúsavefnum. Þegar bókunin hefur farið fram 

þarf leigutaki að greiða leiguna með því að fara á 

orlofshúsavef félagsins á sínum rafrænu skilríkjum. 

Þar inni eru allar upplýsingar um pöntunina og fær 

félagsmaðurinn leigusamninginn í tölvupósti um 

leið og greiðslan fer í gegn. 

 

  

 2020 2019 

 Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð 

Fjárveitingar úr sjúkrasjóði félaga styrkja  félaga styrkja  

Dagpeningar ....................................................... 187 481 132.372.351 205 494 124.548.384 

Útfararstyrkir....................................................... 16 16 3.760.000 9 9 2.810.000 

Bætur samtals 203 497 136.132.351 214 503 127.358.384 

       
Styrkir til félagsmanna       

Sjúkraþjálfun og sjúkranudd (*breytt talning)…. 274 3.804* 10.531.104 467 815 7.618.457 

Krabbameinsskoðun ........................................... 172 206 1.105.258 363 390 1.877.700 

Líkamsrækt ......................................................... 499 683 9. 936.300 955 1.109 14.653.699 

Aðrir styrkir ……………………………........................... 385 962 11.634.831 487 491 8.969.892 

Styrkir til sjóðsfélaga samtals 1.330 5.655 33.207.493 2.272 2.805 33.119.748 

Bætur og styrkir til félagsmanna úr sjúkrasjóði 1.533 6.152 169.417.182 2.486 3.308 160.478.132 

mailto:elsa@ein.is
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Tengiliður vegna  
fræðslumála 

 
Aðalbjörg G. Hauksdóttir, 
þjónustufulltrúi sjóða 
adalbjorg@ein.is 
460 3619 

 

Fræðslumál 

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 tómstundanámskeið félagsins. Ef félags-

menn fá hugmynd af einhverskonar námskeiði 

heyrið þá í Önnu.  

Vert er að minna á samstarfssamning sem félagið 

er með við SÍMEY með það að markmiði að skapa 

enn fleiri möguleika fyrir félagsmenn til að sækja 

sér fræðslu og auka við starfstengda hæfni sína. 

SÍMEY tók m.a. að sér að hafa umsjón með 

dyravarðanámskeiðum sem félagið hefur séð um í 

áratugi.  

SÍMEY býður upp á fjöldamörg námskeið sem eru 

bæði starfstengd og tengd áhugamálum hvers og 

eins. Fjölmörg námskeið og námsleiðir eru í boði og 

geta áhugasamir kíkt á www.simey.is til að sjá 

framboð námskeiða. 

Einnig er vert er að minna félagsmenn sem starfa 

hjá ríki og sveitarfélögum að starfsmenntasjóðirnir 

Sveitamennt og Ríkismennt greiða námskeiðsgjald 

vegna þátttöku almennra starfsmanna sveitar-

félaga og ríkisins. Þetta á einnig við um stofnanir 

ríkis og sveitarfélaga sem eru aðilar að Sveitamennt 

og Ríkismennt. 

Á starfsárinu er búið að halda nokkur trúnaðar-

mannanámskeið í samvinnu við önnur stéttarfélög 

í Alþýðuhúsinu, flest á rafrænan hátt vegna Covid. 

Mjög góð þátttaka var á þessum námskeiðum og 

eins og alltaf er gott að fá nemendur frá fleiru en 

einu félagi á námskeiðin því þá koma fram 

sjónarmið frá ólíkum starfsgreinum. 

Fræðsluátak vegna Covid-19 - Frír aðgangur að 

námskeiðum 

Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi ákváðu stjórnir 

Landsmenntar, Ríkismenntar og Sveitamenntar í 

fyrra að rýmka úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja 

í ákveðinn tíma. Átakið tók gildi 15.mars 2020 og 

gildir nú til 1. júní nk. gagnvart námi eða 

námskeiðum sem haldin eru eða hefjast innan 

þessa tímaramma. Fræðslusjóðirnir gerðu 

samninga við fræðsluaðila sem bjóða upp á 

vefnám/fjarnám þar sem fyrirtækjum og 

einstaklingum er boðin þátttaka í námi eða 

námskeiðum þeim að kostnaðarlausu. Þetta gildir 

einnig um staðbundið nám þar sem því er við komið 

vegna aðstæðna.  

Hér má sjá lista yfir framboð á námi sem búið er að 

semja um 

Starfsmenntasjóðir 

976 félagsmenn, 588 konur og 388 karlar, fengu 

einstaklingsstyrki úr sjóðunum. Þetta er fjölgun um 

68 styrki milli ára. Upphæðin sem greidd var út 

hækkaði um rúmar 15,3 milljónir og var kr. 

60.447.045. 

Hvaða námskeið eða nám er um að ræða? 
Íslenska fyrir útlendinga……........... 83 

Tungumálanám………………………….. 12 

Framhaldsskóli…………….…………….. 182 

Háskólanám……………………………….. 314 

Tómstundanám…….……………………. 32 

Starfstengt nám/námskeið…......... 182 

Almenn ökuréttindi…………............ 92 

Sjálfstyrkingarnámskeið……........... 14 

Náms- og kynnisferðir………………… 1 

Annað………………………................... 33 
 

Hverjir sóttu námskeiðin? 
Almenni markaðurinn………........... 623 

Sveitarfélög……………………………….. 327 

Ríkið…………………………………………… 26 
 

Aldursdreifing styrkþega 
17-20 ára ...................................... 173 
21-30 ára ...................................... 455 
31-40 ára ...................................... 183 
41-50 ára ...................................... 89 
51-60 ára ...................................... 52 
61-70 ára ...................................... 24 

 

 

 

  

mailto:adalbjorg@ein.is
http://www.simey.is/
http://landsmennt.is/frambod-a-nami/
http://landsmennt.is/frambod-a-nami/


 

14 
 

Útgáfa og kynningarmál 
 

Undanfarin ár hefur félagið gefið 

út þrjú blöð ár hvert, orlofsblað, 

sumarblað og jólablað. Á síðasta 

ári urðu þau einungis tvö; vegna 

Covid. Félagsblöðin voru borin út 

á öll heimili og fyrirtæki á félags-

svæðinu, í um 12.000 eintökum.  

Heimasíða félagsins var eins og 

áður vel virk og mjög vel sótt af 

félagsmönnum og öðrum.  

Eining-Iðja er á Facebook og 

Instagram. Allar fréttir sem birtast á heimasíðu 

félagsins birtast jafnframt á Facebook ásamt öðru 

sem tilheyrir starfinu. Þeir sem vilja fylgjast með er 

bent á að „líka“ Facebook síðuna. Ýmsar til-

kynningar detta inn á Instagram síðu félagsins 

þannig að það er um að gera að fylgjast líka vel með 

henni. 

Veistu hvað…? á tíu tungumálum 

Fyrir nokkrum árum gaf félagið út bæklinginn 

„Veistu hvað við getum gert fyrir þig?“ á sjö 

tungumálum, íslensku, dönsku, ensku, pólsku, 

rússnesku, spænsku og þýsku. Nú er búið að þýða 

bæklinginn yfir á arabísku, tælensku og rúmönsku. 

Bæklingana 10 má fá á skrifstofum félagsins en 

einnig má finna þá hér á heimasíðu félagins. 

Í þessum bækling er m.a. fjallað á stuttan hátt um 

sjúkrasjóðinn, orlofssjóðinn og fræðslusjóðinn. 

Svarað er spurningunni „Af hverju stéttarfélög“ 

Fjallað er um trúnaðarmenn og til hvers þeir eru. 

Útskýrt hvað kjarasamningur er og sagt frá hverjir 

helstu kjarasamningar félagsins eru. Þá er sagt frá 

hvað félagsgjaldið færir viðkomandi og útskýrt er 

félagafrelsi, en launamönnum er frjálst að standa 

utan stéttarfélaga, þ.e. að gerast ekki fullgildir 

félagsmenn. Þá eru þeir aukafélagar þar sem vinnu-

veitendum ber að greiða af öllum starfsmönnum 

sem vinna eftir kjarasamningum félagsins. Auka-

félagar borga en hafa engin réttindi! Borgar það 

sig? 

 

Skólaheimsóknir 

Frá árinu 1998 hefur félagið verið með fræðslu í 

öllum tíundabekkjum á félagssvæðinu. Einnig hefur 

félagið verið með fræðslu í MA og VMA og fleiri 

skólum á norðurlandi.  

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 tíunda 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. 

Framkvæmdir hjá félaginu 
Á starfsárinu þurfti eins og áður að fara í ýmsar 

framkvæmdir. 

• Ákveðið var að breyta baðherbergjunum og 
eldhúsum í fimm húsum félagsins í neðra 
hverfinu á Illugastöðum á sama hátt og búið 
var að gera í efra hverfinu.  

• Tvö húsa félagsins af fjórum á Einarsstöðum 
voru tekin í notkun í lok júní eftir að þau voru 
nánast algjörlega endurnýjuð og stækkuð 
lítillega um veturinn. Þetta voru hús nr. 21 og 
22 sem félagið hafði keypt nokkru áður af AFLi 
starfsgreinafélagi. Um haustið var svo skipt 
um þak á þeim. Hús félagsins nr. 26 og 31 
fengu sömu yfirhalningu nú í vetur og verða 
tilbúin fyrir sumarvertíðina. Vægt til orða 
tekið eru nýju húsin stórglæsileg og er óhætt 
að óska félagsmönnum til hamingju með þau.  

• Í janúar var ráðist í breytingar á skrifstofunni 
á Akureyri, þegar ein stór skrifstofa var 
minnkuð og búnar til úr henni tvær.  

• Ákveðið var að ráðist var í endurbætur á 
sjúkraíbúð félagsins á 3. hæð í Sóltúni í 
Reykjavík, á svipaðan hátt og gert var í 
sjúkraíbúð félagsins á 2. hæð hússins. 

 
Ennfremur var farið í almennt viðhald, í öðrum 

orlofshúsum, íbúðum og skrifstofum, þar sem alltaf 

er þörf endurbóta. 

Á starfsárinu var ákveðið að kaupa norðurpartinn á 

2. hæð Alþýðuhússins og hlutdeild fyrrum eigenda 

á neðstu hæð hússins. Parturinn sem keyptur var er 

í langtímaleigu næstu árin. 

https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/utgefid-efni/felagsbladid
https://www.ein.is/
https://www.facebook.com/EiningIdja
https://www.instagram.com/einingidja/
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/utgefid-efni/baeklingar
https://www.ein.is/is/um-einingu-idju/utgefid-efni/kannanir
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Alltaf er mikið um fundi hjá félaginu, m.a. í 

aðalstjórn og deildarstjórnum, í svæðisráðum, 

trúnaðarráði og samninganefnd, vinnustaða-

fundir, fundir með einstökum hópum um tilfallandi 

mál og síðan eru starfsmenn oft kallaðir til 

aðstoðar við lausn ýmissa mála á vinnustöðum. 

Fjölmargir aðrir fundir hafa verið haldnir, t.d. með 

trúnaðarmönnum, en í október hélt félagið 15 

rafræna fundi með trúnaðarmönnum vegna 

breytinga á vinnutíma. Einnig mættu fulltrúar 

félagsins á ýmsa aðra fundi fyrir hönd þess. Vegna 

Covid fóru mjög margir þessara funda fram á 

rafrænan hátt. 

Trúnaðarráð 

Trúnaðarráð hélt tvo fundi. Á fyrri fundinum var 

gengið frá fulltrúum félagsins á 44. þing ASÍ sem 

fram fór í október. Gestur fundarins var Drífa 

Snædal, forseti ASÍ, sem fór yfir ýmiss mál. Björn, 

formaður félagsins, fór einnig yfir starfið í félaginu 

á tímum Covid-19.  

Á seinni fundinum, sem var rafrænn, var gengið frá 

lista stjórnar og trúnaðarráðs fyrir starfsárið 

2021/2022 og skilafrest lista. Björn, formaður 

félagsins, fór einnig yfir helstu niðurstöður úr nýrri 

Gallup könnun sem gerð var fyrir félagið. 

Samninganefnd 

Enginn fundur var haldinn í samninganefnd 

félagsins á starfsárinu. Umboð samninganefndar 

fellur niður þegar aðalkjarasamningar og tengdir 

sérkjarasamningar hafa verið samþykktir. Stjórn 

félagsins eða formaður í umboði hennar sjá um 

gerð kjarasamninga á milli starfstíma samninga-

nefnda. 

Uppstillinganefnd 

Uppstillingarnefnd hélt tvo fundi á starfsárinu 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 félags-

fundir á þéttbýlissvæðunum utan Akureyrar, engin 

breyting varð á því þetta starfsárið. Þó urðu þeir 

mun færri en vanalega vegna ástandsins í þjóð-

félaginu vegna Covid og flestir rafrænir. 

Undanfarin ár er búið er að halda fjölmarga 

vinnustaðafundi, þar sem átt hafa sér stað góðar 

umræður, en á slíkum fundum er gott að miðla 

upplýsingum til félagsmanna. Vegna Covid voru 

mjög fáir slíkir fundir haldnir á starfsárinu. 

Trúnaðarmenn eru þó hvattir til að vera duglegir 

að halda slíka fundi með starfsmönnum félagsins, 

þegar aðstæður leyfa.  

Þing og ársfundir 

Í júní 2020 var haldinn ársfundur Stapa, í septem-
ber fór fram 6. þing ASÍ-UNG og 44. þing ASÍ fór 
fram í október. Þá fóru fulltrúaráðsfundir Stapa 
fram í nóvember og mars. Eining-Iðja átti að 
sjálfsögðu þarna fulltrúa og verður hér á eftir farið 
í örstuttu máli yfir það helsta sem gerðist á þessum 
samkomum. 

 

  
Ársfundur Stapa lífeyrissjóðs var haldinn á 

Akureyri 30. júní 2020. Mæting á fundinn var góð 

og fór hann vel fram Á dagskrá fundarins voru 

hefðbundin ársfundarstörf. 42 fulltrúar frá 

Einingu-Iðju áttu rétt á setu á fundinum þar sem 

Erla Jónsdóttir, stjórnarformaður Stapa, fór yfir 

skýrslu stjórnar um starfsemi sjóðsins á árinu 

2019. Þá fór Jóhann Steinar Jóhannsson, fram-

kvæmdastjóri sjóðsins, yfir ársreikning sjóðsins og 

tryggingafræðilega stöðu Stapa sem trygging-

astærðfræðingurinn Bjarni Guðmundsson vann 

fyrir sjóðinn. Var ársreikningur sjóðsins sam-

þykktur samhljóða að yfirferð lokinni. Einnig kynnti 

Brynjar Þór Hreinsson, forstöðumaður eigna-

stýringar, fjárfestingarstefnu sjóðsins og hluthafa-

stefnu sjóðsins. Á fundinum voru samþykktar 

breytingar á samþykktum sjóðsins, sem Jóna 

Finndís Jónsdóttir, forstöðurmaður réttindasvið 

Stapa kynnti. Erla, formaður stjórnar, kynnti 

starfskjarastefnu sjóðsins og þá var stjórnarkjöri 

lýst, en það hafði farið fram á fulltrúaráðsfundi 

sjóðsins fyrr á árinu. 

Fulltrúaráðsfundir Stapa 

Fulltrúaráð Stapa er samkvæmt samþykktum 

sjóðsins skipað þeim aðilum sem voru fulltrúar 

launamanna og atvinnurekenda á ársfundi sjóðs-

ins. Fulltrúaráðið skal kalla saman tvisvar á ári, að 

hausti og í aðdraganda ársfundar, þar sem m.a. eru 

rædd málefni sjóðsins, breytingar á samþykktum 

Fundir hjá félaginu 
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undirbúnar og lykiltölur úr afkomu og framvindu 

fjárfestingarstefnu kynntar. Um hlutverk og starf-

semi fulltrúaráðs að öðru leyti vísast til viðkomandi 

kjarasamninga hverju sinni. 

Fyrri fundurinn fór fram á rafrænan hátt 27. 

nóvember sl. þar sem Jóhann Steinar Jóhannsson, 

framkvæmdastjóri Stapa fór yfir yfir þróun mála 

hjá sjóðnum það sem af var árinu. Hann ræddi 

meðal annars áhrif af völdum Covid-19 á 

reksturinn, það helsta sem er framundan hjá Stapa 

ásamt því að kynna lykiltölur úr afkomu sjóðsins á 

fyrstu tíu mánuðum ársins. Því næst fór Brynjar 

Þór Hreinsson, forstöðumaður eignastýringar yfir 

framvindu fjárfestingarstefnu sjóðsins á árinu auk 

þess að kynna fjárfestingarstefnu komandi árs. 

Undir liðnum önnur mál svöruðu starfsmenn 

sjóðsins fyrirspurnum fulltrúa um málefni sjóðsins.  

Á seinni fundinum sem fram fór rafrænt 30. mars 

sl. var farið yfir lykiltölur úr afkomu, fjárfestingar-

stefnu ársins, starfskjarastefnu sjóðsins, breyting-

ar á samþykktum og staðfestar voru tilnefningar í 

stjórn sjóðsins. 

6. þing ASÍ-UNG fór fram 11. september sl. Vegna 

aðstæðna í samfélaginu var þingið í fyrsta sinn 

haldið rafrænt. Dagskrá þingsins var stytt eins og 

mögulegt var og allt málefnastarf látiði bíða betri 

tíma. Aðeins var kosið um lagabreytingatillögur og 

til nýrrar stjórnar. Tveir fulltrúar frá félaginu sátu 

þingið. 

44. þing ASÍ fór fram á rafrænan hátt 21. október, 

þar sem kjarnaatriðin, samkvæmt lögum ASÍ, voru 

afgreidd en þinginu var frestað, en næsta haust 

verður því haldið áfram og þá verður farið í 

málefnavinnu. 

Eining-Iðja átti rétt á að senda níu fulltrúa á þingið, 

en um var að ræða 300 manna fjarfund þar sem 

m.a. var samþykkt að breyta lögum sambandsins 

þannig að varaforsetum fjölgar úr tveimur í þrjá. 

Lagabreytingartillagan var samþykkt með naum-

um mun eftir fjörugar umræður. Í kosningu um 

þetta nýja embætti var aðeins Ragnar Þór 

Ingólfsson í framboði og var hann því sjálfkjörinn. 

Ekki bárust nein mótframboð um embætti forseta 

ASÍ, 1. varaforseta né 2. varaforseta og voru Drífa 

Snædal, Kristján Þórður Snæbjarnarson og Sólveig 

Anna Jónsdóttir því sjálfkjörin í þau embætti. Björn 

Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju og SGS, var 

kjörinn til að sitja áfram í miðstjórn, en þeir 11 

einstaklingar sem kjörnefnd gerði tillögu um til 

setu í miðstjórn voru sjálfkjörnir þar sem engin 

mótframboð bárust.

 

 

Helstu styrkir úr félagssjóði  Lykiltölur 

Jólaaðstoðin 1.000.000  Tekjur 2020 2019 

KAON 500.000  Félagsgjöld / iðgjöld 226.031.668 209.094.870 

Iðnaðarsafnið á Akureyri 400.000  Sjúkrasjóðsgjöld 220.431.308 170.360.387 

Björgunarsveitin Ísólfur 150.000  Orlofssjóðsgjöld 92.704.358 81.761.074 

Rauði krossinn á Seyðisfirði 150.000  Húsaleiga 34.123.877 40.794.972 

   Aðrar tekjur 59.517.409 58.479.241 

   Samtals tekjur 632.813.810 560.490.544 

Almenn starfssemi og þjónusta  Gjöld   

Starfsmenntastyrkir 976  Styrkir til félagsmanna 175.610.173 170.544.787 

Styrkir úr sjúkrasjóði 1.533  Rekstur og viðhald fasteigna 88.728.824 79.520.144 

Orlofshús og styrkir 793  Laun, rek.kostn. og afskriftir 295.789.650 297.861.745 

Orlofsferðir og leiksýningar 0  Samtals gjöld 560.128.647 547.926.676 

Samtals  3.302  Fjármagnsliðir 2.221.915 5.281.977 

Árið 2019 voru sambærilegar tölur 5.143  Hreinar tekjur til ráðstöfunar 74.907.078 38.214.881 

 

Ýmsar tölulegar upplýsingar! 
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Atvinnuleysisbætur 

Í lok árs 2020 voru 1.000 manns á atvinnuleysisskrá á félagssvæðinu. Reikna má að tæplega helmingur 

þeirra séu félagsmenn Einingar-Iðju. Því miður er alltaf eitthvað um að fólk láti ekki draga af sér slík gjöld 

og tapi þar með réttindum hjá félaginu. 

Félagsgjald 

Tekið er 1% félagsgjald af öllum launum. 

Ekki er innheimt lágmarksgjald.  

  

Félagatal  
Aðalfélagar Svæðisráð Starfsgreinadeildir (*Heildarfjöldi þeirra sem greiða) 

2020 8.396 1.621  2020 2019* 2018 2017 2016 

2019 8.328 1.588 Opinbera deildin 2.976 2.493 1.545 1.537 1.408 

2018 8.246 1.510 Matvæla- og þjónustu. 3.116 3.949 2.219 2.288 2.006 

2017 7.789 1.502 Iðnaðar- og tækjadeild 1.739 1.979 1.002 971 904 

2016 7.393 1.444 Ekki í deild, atvinnul., sjúkrasj., fæðingarorl. 1.993 902    
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Samstæðureikningur 2020 
 

Áritun óháðs endurskoðanda 
 

Til stjórnar og félagsmanna í Einingu-Iðju 

Álit 
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Einingar-Iðju fyrir árið 2020. Ársreikningurinn hefur að 

geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu 

reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2020, efnahag þess 31. 

desember 2020 og breytingu á handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um ársreikninga. 

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar 

bestu vitund að í skýrslu stjórnar eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um 

ársreikninga og koma ekki fram í skýringum. 

Grundvöllur fyrir áliti 
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum 

er nánar lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðenda hér að neðan. Við erum óháð Einingu-Iðju í samræmi 

við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við 

endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á. 

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum 
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um 

ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er 

varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er 

vegna sviksemi eða mistaka. 

Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi Einingar-

Iðju. Ef við á skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers 

vegna var ákveðið að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins, nema 

stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafa enga aðra 

raunhæfa möguleika en að gera það. 

Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins. 

Ábyrgð endurskoðenda á endurskoðun ársreikningsins 
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort 

sem er af völdum sviksemi eða mistaka og gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanleg vissa er 

mikil vissa, en ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega 

endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið 

vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega ákvarðanatöku 

notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar. 

Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum 

við faglegri tortryggni í gegnum endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi: 
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• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða 

sviksemi, hönnum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og 

öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að 

uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, 

þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu ársreiknings, að 

einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum. 

• Öflum skilnings á innra eftirliti sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi 

endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. 

• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort 

reikningslegt mat stjórnenda sé raunhæft. 

• Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli 

endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem 

gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á 

rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun 

okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða 

okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu að 

síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi félagsins. 

• Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og 

atburðum, metum framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar með tilliti til 

glöggrar myndar. 

Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu 

endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega 

annmarka á innra eftirliti sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á. 

Akureyri, 26. apríl 2021 

Enor ehf. 

Davíð Búi Halldórsson, 

löggiltur endurskoðandi 

 

 

Áritun skoðunarmanna 
 

Við undirritaðir félagskjörnir skoðunarmenn höfum yfirfarið reikninga Einingar-Iðju reikningsárið 2020. 

Við höfum ekkert við þá að athuga og leggjum til að þeir verði samþykktir. 

Akureyri 20. apríl 2021 

Eygló Þorsteinsdóttir 

Ævar Þór Bjarnason 
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Skýrsla stjórnar 
 

Stéttarfélagið Eining-Iðja var stofnað þann 15 . maí 1999. Félagið var stofnað við sameiningu 

Verkalýðsfélags Einingar og Iðju félags verksmiðjufólks. Á árinu 2008 sameinaðist almenna deild Vöku á 

Siglufirði Einingu-Iðju. Fullgildir félagsmenn í árslok 2020 voru 8.396. 

Starfsemin á árinu 
Starfsemin á árinu var með svipuðu sniði og árið áður, en þó hafði Covid nokkur áhrif, sem sjá má á 

lækkun á ýmsum kostnaðarliðum. 

Heildartekjur 636.241.327 

Heildargjöld (561.334.249) 

Tekjuafgangur 74.907.078 

 

Laun formanns félagsins námu á árinu 2020 kr. 12.856.274 og laun stjórnar kr. 4.142.000. 

Staðfesting ársreikningsins 
Stjórn Einingar-Iðju staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2020 með áritun sinni. 

Akureyri, 13. apríl 2021 

Björn Snæbjörnsson, formaður 

Anna Júlíusdóttir, varaformaður 

Elín Kjartansdóttir, svæðisfulltrúi Fjallabyggðar 

Guðbjörg Helga Andrésdóttir, formaður Opinberu deildar 

Guðrún Þorbjarnardóttir, svæðisfulltrúi Hríseyjar og Dalvíkurbyggðar 

Hrefna Björg W. Björnsdóttir, ritari 

Ingibjörg María Ingvadóttir, varaformaður Opinberu deildar 

Ingvar Kristjánsson, formaður Iðnaðar- og tækjadeildar 

Róbert Þorsteinsson, svæðisfulltrúi Grýtubakkahrepps 

Sólveig Auður Þorsteinsdóttir, varaformaður Matvæla- og þjónustudeildar 

Svavar Magnússon, varaformaður Iðnaðar- og tækjadeildar 

Tryggvi Jóhannsson, formaður Matvæla- og þjónustudeildar 
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Yfirlit um rekstrarafkomu 2020 

 
  2020  2019 

Afkoma fyrir fjármagnstekjur og gjöld     

Félagssjóður ………………………………………………………  69.403.381  51.496.910 

Sjúkrasjóður ……………………………………………………….  33.261.945  (8.865.917) 

Orlofssjóður ……………………………………………………….  (2.548.700)  134.313 

Vinnudeilusjóður ……………………………………………….  (16.924.152)  (18.929.747) 

Fræðslusjóður ……………………………………………………  (9.722.272)  (10.464.655) 

Byggingarsjóður …………………………………………………  (785.039)  (807.036) 

  72.685.163  12.563.868 

     

Afkoma ársins     

Félagssjóður ………………………………………………………  19.635.214  10.964.949 

Sjúkrasjóður ……………………………………………………….  34.171.232  (7.197.604) 

Orlofssjóður ……………………………………………………….  14.328.558  28.869.126 

Vinnudeilusjóður ……………………………………………….  8.292.848  8.132.838 

Fræðslusjóður ……………………………………………………  288.123  612.237 

Byggingarsjóður …………………………………………………  (1.808.897)  (3.166.665) 

  74.907.078  38.214.881 
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Yfirlit um efnahag 31. desember 2020 

 
  31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

Félagssjóður ………………………………………………………  729.284.463  583.003.793 

Sjúkrasjóður ……………………………………………………….  148.739.039  114.567.807 

Orlofssjóður ……………………………………………………….  661.998.207  654.243.072 

Vinnudeilusjóður ……………………………………………….  533.547.989  525.255.141 

Fræðslusjóður ……………………………………………………  3.746.964  1.116.240 

Byggingarsjóður …………………………………………………  201.315.341  129.774.153 

Kröfur/skuldir milli sjóða ……………………………………  (1.121.896.709)  (868.041.234) 

  1.156.735.294  1.139.918.972 

     

Eigið fé     

Félagssjóður ………………………………………………………  176.301.594  156.576.380 

Sjúkrasjóður ……………………………………………………….  148.739.039  114.567.807 

Orlofssjóður ……………………………………………………….  241.190.587  300.530.521 

Vinnudeilusjóður ……………………………………………….  533.547.989  525.255.141 

Fræðslusjóður ……………………………………………………  1.404.363  1.116.240 

Byggingarsjóður …………………………………………………  14.203.282  16.012.179 

  1.115.386.854  1.114.058.268 

     

Skuldir     

Félagssjóður ………………………………………………………  552.982.869  426.427.413 

Orlofssjóður ……………………………………………………….  420.807.620  353.712.551 

Byggingarsjóður …………………………………………………  187.112.059  113.761.974 

Kröfur/skuldir milli sjóða ……………………………………  (1.121.896.709)  (868.041.234) 

  41.348.440  25.860.704 

     

Eigið fé og skuldir samtals  1.156.735.294  1.139.918.972 
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Félagssjóður - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Félagsgjöld / iðgjöld …………………………………………  226.031.668  209.094.870 

Aðrar tekjur ……………………………………………………….  3.114.000  4.221.000 

  229.145.668  213.315.870 

     

Rekstrargjöld     

Skattgreiðslur til SGS og ASÍ ..................................  22.097.030  21.862.244 

Skrifstofa Einingar-Iðju ……………………………………….  89.247.607  84.149.443 

Kostnaður vegna svæðisráða og deilda ……………… 3 3.134.124  4.809.697 

Annar kostnaður ……………………………..................... 2 44.514.725  50.153.102 

Afskriftir …............................................................. 10 748.801  844.474 

  159.742.287  161.818.960 

     

Tekjuafgangur af rekstri  69.403.381  51.496.910 

     

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtatekjur ..………………………………………………………  4.926.432  9.553.800 

Vaxtagjöld og bankakostnaður ….……………………….  (4.694.599)  (9.085.761) 

  231.833  468.039 

     

Tekjuafgangur af reglulegri starfsemi   69.635.214  51.964.949 

     

Aðrar tekjur/(gjöld)      

Framlag í sjóði félagsins ……..………………………………  (50.000.000)  (41.000.000) 

     

Tekjuafgangur ársins  19.635.214  10.964.949 
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Félagssjóður - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 

 
 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Fastafjármunir     

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10    

Innréttingar og búnaður .……………………………………  5.688.296  4.561.482 

     
Áhættufjármunir og langtímakröfur:     

Eignarhlutir ……………………………………………………….. 8 10.522.892  10.336.795 

     
Fastafjármunir samtals  16.211.188  14.898.277 

     
Millireikningar sjóða     

Orlofssjóður ……………………………………………………….  420.807.620  353.712.551 

Byggingarsjóður …………………………………………………  187.112.059  113.761.974 

Fræðslusjóður ……………………………………………………  2.342.601  0 

  610.262.280  467.474.525 

Veltufjármunir     

Iðgjalda- og viðskiptakröfur ………………………………. 9 23.077.448  25.769.520 

Aðrar skammtímakröfur …………………………………….  7.525.000  0 

Handbært fé …….…................................................  72.208.547  74.861.471 

  102.810.995  100.630.991 

     
Eignir samtals  729.284.463  583.003.793 

     

Eigið fé og skuldir     

     
Eigið fé 11    

Hrein eign ………………………………………………………….  176.301.594  156.576.380 

     
Skammtímaskuldir     

Ýmsar skammtímaskuldir ......................................  41.348.440  25.860.704 

     
Millireikningar sjóða     

Sjúkrasjóður ..........................................................  39.761.785  54.482.024 

Vinnudeilusjóður …………........................................  471.872.644  344.968.445 

Fræðslusjóður ………...............................................  0  1.116.240 

  511.634.429  400.566.709 

     
Skuldir samtals  552.982.869  426.427.413 

     
Eigið fé og skuldir samtals  729.284.463  583.003.793 
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Sjúkrasjóður - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Iðgjöld ……………………………………………………………….  220.431.308  170.360.387 

     

Rekstrargjöld     

Sjúkarsjóðsgreiðslur til félagsmanna …………………. 4  169.339.844  160.478.132 

Annar rekstrarkostnaður 
…..............Da...................... 

5  4.350.262  6.038.901 

Skrifstofukostnaður ………......................................  13.479.257  12.709.271 

  187.169.363  179.226.304 

     

Tekjuafgangur af rekstri (gjöld umfram tekjur af rekstri)  33.261.945  (8.865.917) 

     

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtatekjur ……………………………….……………………….  909.287  1.668.313 

     

Gjöld umfram tekjur ársins  34.171.232  (7.197.604) 

 

Sjúkrasjóður - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 
 

 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Veltufjármunir     

Félagssjóður ………………………………………………………  39.761.785  54.482.024 

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………. 9 20.205.522  7.354.571 

Handbært fé …….…................................................  88.771.732  52.731.212 

     
Eignir samtals  148.739.039  114.567.807 

     

Eigið fé og skuldir     

     
Eigið fé 11    

Hrein eign ………………………………………………………….  148.739.039  114.567.807 
     

Eigið fé samtals  148.739.039  114.567.807 
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Orlofssjóður - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Iðgjöld atvinnurekenda ………………………………………  92.704.358  81.761.074 

Leigutekjur orlofshúsa ……………………………………….  23.708.500  28.891.000 

  116.412.858  110.652.074 

     

Rekstrargjöld     

Orlofshús, orlofsbyggðir og orlofsstyrkir ……………. 6 86.523.915  78.581.081 

Annar rekstrarkostnaður …………………………………… 7 1.808.475  2.283.864 

Skrifstofukostnaður ….…………………….....................  20.377.358  19.213.326 

Afskriftir …............................................................. 10 10.251.810  10.439.490 

  118.961.558  110.517.761 

     

Tekjuafgangur af rekstri (gjöld um tekjur af rekstri)  (2.548.700)  134.313 

     

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtatekjur ..………………………………………………………  98.869  (24.708) 

Vaxtagjöld og verðbætur ……….….……………………….  (3.221.611)  (6.609.515) 

  (3.122.742)  (6.634.223) 

     

Gjöld umfram tekjur af reglulegri starfsemi   (5.671.442)  (6.499.910) 

     

Óreglulegar tekjur/(gjöld)     

Söluhagnaður orlofsíbúðar …………………………………  0  20.369.036 

Framlag úr félagssjóði ………..………………………………  20.000.000  15.000.000 

  20.000.000  35.369.036 

     

Tekjuafgangur ársins  14.328.558  28.869.126 
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Orlofssjóður - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 
 

 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Fastafjármunir     

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10    

Áhöld og innréttingar ..……………………………………….  16.401.896  15.486.742 

Orlofshús ………….…................................................  595.674.679  591.261.364 

  612.076.575  606.748.106 

     

Aðrar eiginir:     

Eignarhlutir í orlofsbyggðum ………………………………  41.283.149  42.358.445 

     

Fastafjármunir samtals  653.359.724  649.106.551 

     
Veltufjármunir     

Iðgjaldakröfur .…………………………………………………… 9 8.342.455  4.436.769 

Handbært fé ………………………………………………………  296.028  699.752 

  8.638.483  5.136.521 

     

Eignir samtals  661.998.207  654.243.072 

     

Eigið fé og skuldir     

     

Eigið fé 11    

Hrein eign ………………………………………………………….  241.190.587  300.530.521 

     

Millireikningar sjóða     

Félagssjóður ………………………………………………………  420.807.620  353.712.551 

     

Eigið fé og skuldir samtals  661.998.207  654.243.072 
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Vinnudeilusjóður - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrargjöld     

Beinn kostnaður vegna kjarasamninga ……….........  1.835.136  4.702.672 

Launakostnaður vegna kjarasamninga ……….........  15.089.016  14.227.075 

  16.924.152  18.929.747 

     

Gjöld umfram tekjur af rekstri  (16.924.152)  (18.929.747) 

     

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtatekjur ...........................................................  5.217.000  12.062.585 

     

Aðrar tekjur/(gjöld)     

Framlag úr félagssjóði …..……….….……………………….  20.000.000  15.000.000 

     

Tekjuafgangur ársins  8.292.848  8.132.838 

 

Vinnudeilusjóður - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 
 

 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Fastafjármunir     

Langtímafjármunir:     

Bundnar bankainnistæður ....................................  0  74.696.822 

     
Veltufjármunir     

Félagssjóður .……………………………………………………  471.872.644  344.968.445 

Handbært fé ………………………………………………………  61.675.345  105.589.874 

  533.547.989  450.558.319 

     
Eignir samtals  533.547.989  525.255.141 

     

Eigið fé  11    

Hrein eign ………………………………………………………….  533.547.989  525.255.141 

     

Eigið fé samtals  533.547.989  525.255.141 
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Fræðslusjóður - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Innheimta starfsmenntasjóða …………………….........  2.688.456  2.449.524 

Aðrar tekjur ……………………………………………….........  33.000  13.900 

  2.726.646  2.463.424 

     
Rekstrargjöld     

Fræðslunámskeið, fundir og styrkir ………..............  1.438.861  2.528.423 

Skrifstofukostnaður ………......................................  10.924.085  10.300.060 

Innheimtukostnaður ……….....................................  85.972  99.596 

  12.448.918  12.928.079 

     
Gjöld umfram tekjur af rekstri  (9.722.272)  (10.464.655) 

     
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtatekjur ...........................................................  10.395  76.892 

     

Aðrar tekjur/(gjöld)     

Framlag úr félagssjóði …..……….….……………………….  10.000.000  11.000.000 

     
Tekjuafgangur ársins  288.123  612.237 

 

Fræðslusjóður - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 
 

 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Veltufjármunir     

Handbært fé ………………………………………………………  3.746.964  0 

Félagssjóður .……………………………………………………..  0  1.116.240 

  3.746.964  1.116.240 
     

Eignir samtals  3.746.964  1.116.240 

     

Eigið fé 11    

Hrein eign ………………………………………………………….  1.404.363  1.116.240 

     
Eigið fé og skuldir samtals  3.746.964  1.116.240 
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Byggingarsjóður - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Húsaleiga …………....................................................  10.415.377  11.903.972 

Reiknuð húsaleiga .................................................  5.908.105  5.706.459 

  16.323.482  17.610.431 

     
Rekstrargjöld     

Húsnæðiskostnaður, Skipagata …….………..............  6.561.733  7.919.197 

Skrifstofukostnaður ………......................................  4.087.976  3.854.456 

Afskriftir …………………………..................................... 10 6.458.812  6.643.814 

  17.108.521  18.417.467 

     
Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af rekstri  (785.039)  (807.036) 
     
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtagjöld ...........................................................  (1.023.858)  (2.359.629) 
     

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) ársins  (1.808.897)  (3.166.665) 

 

Byggingarsjóður - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 
 

 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Fastafjármunir     

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10    

Áhöld og innréttingar ..……………………………………….  201.315.341  129.774.153 

     
Eignir samtals  201.315.341  129.774.153 

     

Eigið fé     

     
Eigið fé 11    

Hrein eign ………………………………………………………….  14.203.282  16.012.179 

     
Skammtímaskuldir     

Félagssjóður ………………………………………………………  187.112.059  113.761.974 

     
Eigið fé og skuldir samtals  201.315.341  129.774.153 
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Skrifstofa Einingar-Iðju - Rekstrarreikningur ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Framlag félagssjóðs ………......................................  89.247.607  84.149.443 

Framlag sjúkrasjóðs ………......................................  13.479.257  12.709.271 

Framlag orlofssjóðs ……….......................................  20.377.358  19.213.326 

Framlag vinnudeilusjóðs ………...............................  15.089.016  14.227.075 

Framlag fræðslusjóðs ………....................................  10.924.085  10.300.060 

Framlag Byggingarsjóðs ……………………….……………  4.087.976  3.854.456 

Kostnaðarþátttaka ………........................................  53.681.953  51.794.817 

  206.887.252  196.248.448 

     
Rekstrargjöld     

Laun …………….........................................................  152.400.425  142.321.220 

Bifreiðastyrkir ………...............................................  2.247.856  2.338.833 

Lífeyris-, sjúkra- og orlofssjóður ………….................  22.698.376  21.714.483 

Tryggingagjald ………...............................................  11.101.834  11.085.774 

Kaffisjóður ………....................................................  1.214.855  1.296.899 

Póstur og sími ………...............................................  2.587.601  2.227.009 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð …..  1.512.372  1.270.674 

Húsaleiga …………………………………………………………..  5.908.105  5.706.459 

Ræsting og rafmagn ………......................................  474.644  558.098 

Ritföng, prentun og pappír ………...........................  598.233  1.356.202 

Kostnaður vegna tölvuvinnslu og skrifstofu ……….  3.758.472  4.207.715 

Atvinnurekstrartryggingar ………............................  2.363.586  2.153.477 

Annar kostnaður ………...........................................  13.470  0 

Vaxtagjöld …………..................................................  7.423  11.605 

  206.887.252  196.248.448 

     
Mismunur tekna og gjalda   0  0 
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Samandreginn rekstrarreikningur - Rekstrarreikningur ársins 2020 
 

 Skýringar 2020  2019 

Rekstrartekjur     

Iðgjöld …………………..………......................................  539.172.524  461.216.331 

Húsaleiga ………………………......................................  34.123.877  40.794.972 

Kostnaðarþátttaka .……….......................................  53.681.953  51.794.817 

Aðrar tekjur …………………………...............................  5.835.456  6.684.424 

  632.813.810  560.490.544 

     
Rekstrargjöld     

Laun og launatengd gjöld ………............................  186.200.635  175.121.477 

Greiðslur til félagsmanna ………..............................  175.610.173  170.544.787 

Rekstur og viðhald fasteigna ………………................  88.728.824  79.520.144 

Annar rekstrarkostnaður ......................................  92.129.592  104.812.490 

Afskriftir ….……….................................................... 10 17.459.423  17.927.778 

  560.128.647  547.926.676 

     

Tekjuafgangur af rekstri   72.685.163  12.563.868 

     

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)     

Vaxtatekjur ...........................................................  3.427.517  6.526.369 

Vaxtagjöld og bankakostnaður …………………………..  (1.205.602)  (1.244.392) 

  2.221.915  5.281.977 

     

Tekjur af reglulegri starfsemi  74.907.078  17.845.845 

     

Óreglulegar tekjur/(gjöld)     

Söluhagnaður fastafjármuna ………………………………  0  20.369.036 

     

Tekjuafgangur ársins   74.907.078  38.214.881 
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Samandreginn efnahagsreikningur - Efnahagsreikningur 31. desember 2020 
 

 Skýringar 31.12.2020  31.12.2019 

Eignir     

     
Fastafjármunir     

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10    

Innréttingar og búnaður …………………………………….  22.090.192  20.048.224 

Fasteignir ………….…................................................  796.990.020  721.035.517 

  819.080.212  741.083.741 

     

Aðrar eiginir:     

Eignarhlutir í orlofsbyggðum ………………………………  41.283.149  42.358.445 

     

Áhættufjármunir og langtímakröfur:     

Eignarhlutir ………………………..……………………………… 8 10.522.892  10.336.795 

Bundnar bankainnistæður ….………………………………  0  74.696.822 

  10.522.892  85.033.617 

     

Fastafjármunir samtals  870.886.253  868.475.803 

     

     
Veltufjármunir     

Iðgjalda- og viðskiptakröfur …………………………….… 9 51.625.425  37.560.860 

Aðrar skammtímakröfur …………………………………….  7.525.000  0 

Handbært fé ………………………………………………………  226.698.616  233.882.309 

  285.849.041  271.443.169 

     

Eignir samtals  1.156.735.294  1.139.918.972 

     

Eigið fé og skuldir     

     

Eigið fé 11    

Hrein eign ………………………………………………………….  1.115.386.854  1.114.058.268 

     

Skammtímaskuldir     

Ýmsar skammtímaskuldir …………………….………………  41.348.440  25.860.704 

     

Eigið fé og skuldir samtals  1.156.735.294  1.139.918.972 
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Sjóðstreymi ársins 2020 

 
 Skýringar 2020  2019 

Rekstrarhreyfingar     

Hreint veltufé frá rekstri:     

Tekjuafgangur ársins …….......................................  74.907.078  38.214.881 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi frá rekstri:    

Afskriftir …….......................................................... 10 17.459.423  17.927.778 

Söluhagnaður fastafjármuna ……………………….…….  0  (20.369.036) 

  92.366.501  35.773.623 

     

Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða:     

Iðgjaldakröfur og aðrar skammtímakröfur …….....  (14.064.565)  11.644.696 

Skammtímaskuldir ……..........................................  15.487.736  8.535.765 

  1.423.171  20.180.461 

     

Handbært fé frá rekstri  93.789.672  55.954.084 

     

Fjárfestingahreyfingar     

Keyptir fastafjármunir ……….……............................ 10 (83.098.894)  (62.319.110) 

Sala fastafjármuna ………..………..............................  0  26.129.656 

Endurbætur orlofshúsa ………………………................ 11 (84.950.196)  (26.607.581) 

Breyting eignahluta ………......................................  (96.097)  (8.118.452) 

  (168.145.187)  (73.419.259) 

Fjármögnunarhreyfingar     

Breyting bundinna bankainnistæðna ………............  74.696.822  (2.503.772) 

Breyting skammtímakrafna ..…………………………...  (7.525.000)  0 

  67.171.822  0 

     

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ……………………….  (7.183.693)  (17.465.175) 

     

Handbært fé í ársbyrjun ….…….…………………………..  233.882.309  251.347.484 

     

Handbært fé í árslok   226.698.616  233.882.309 
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Skýringar 
 

1. Almennar upplýsingar 

Eining-Iðja er stéttarfélag sem starfar á grundvelli laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og 
vinnudeilur, og laga félagsins frá árinu 2018. Starfstöð félagsins er á Akureyri þar sem það 
rekur þjónustuskrifstofu fyrir félagsmenn. 

 

1.1 Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir 

Grundvöllur reikningsskila 
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. 

 

Innlausn tekna 
Iðgjöld eru færð til tekna miðað við innsendar skilagreinar. 

 

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

 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 
Vaxtatekjur eru tekjufærðar miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu skuldabréfaeignar og 
áfallnar vaxtatekjur vegna bankainnistæðna og viðskiptakrafna eru tekjufærðar nema vafi 
leiki á um innheimtu þeirra.  

 

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir 
Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. 
 

Afskriftir eru færðar á kerfisbundinn hátt á áætluðum endingartíma eigna að teknu tillits til 
áætlaðs hrakvirðis. Afskriftaraðferðir, endingartími og áætlað hrakvirði er metið að minnsta 
kosti árlega.  
 

Innréttingar og búnaður ................................................................................................... 20% 
Orlofshús og fasteign Skipagötu ...................................................................................... 2-4% 
 

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. 

 

Aðrar eignir, langtímakröfur og áhættufjármunir 
Eignarhlutir í orlofsbyggðum er bókfærður, sem hlutfall félagsins í eigin fé viðkomandi 
orlofsbyggðar. Hlutabréf eru metin á gangverði eða kostnaðarverði. Bundnar 
bankainnistæður eru flokkaðar með langtímakröfum þegar þær eru bundnar til lengri tíma 
en 12 mánaða. 
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Iðgjöld 
Iðgjöld eru færð til tekna á grundvelli skilagreina sem félaginu berast frá launagreiðendum 
og útistandandi iðgjöld færð sem kröfur um áramót. 

 

Handbært fé 
Handbært fé og jafngildi þess eru færð í efnahagsreikning á kostnaðarverði. Handbært fé 
samkvæmt sjóðstreymi samanstendur af sjóði, óbundnum bankainnstæðum og 
fjárvörslureikningum. 

 

2. Annar rekstrarkostnaður 

 2020  2019 

Stjórnarlaun ………................................................................ 4.142.000  4.006.000 

Ferðakostnaður ………........................................................... 1.326.889  4.792.219 

Funda-, móttöku- og auglýsingakostnaður …...................... 5.837.758  7.050.536 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ………........... 1.809.184  1.683.733 

Kerfisleiga og heimasíða ………............................................. 4.086.057  3.684.112 

Félagsblað ………................................................................... 3.215.110  4.721.256 

Framlag 1. maí ………............................................................ 783.960  1.045.280 

Rekstur ljósritunarvélar ……….............................................. 489.977  240.541 

Uppihaldskostnaður vegna ferða og funda ………….............. 313.344  1.408.568 

Ráðningarkostnaður starfsmanna ……….............................. 1.568.600  903.908 

Áprentaðir munir til félgasmanna ……………………………….….. 646.584  1.644.877 

Launa- og viðhorfskönnun ……….......................................... 3.429.419  3.201.714 

Menningar- og líknarmál, styrkir og gjafir …………................ 3.057.048  1.775.844 

Styrktarauglýsingar ………..................................................... 291.740  445.920 

Verkefnastjórnun á Norðurlandi ………………………………..……. 318.213  448.327 

Viðhald og endurnýjun áhalda ……….................................... 1.883.550  2.031.201 

Bækur, blöð og tímarit ………................................................ 191.635  127.580 

Innheimtukostnaður ………................................................... 1.982.363  2.296.526 

Lögfræðikostnaður ………..................................................... 5.057.514  2.737.091 

Kostnaður v/ársfunda og þinga ……….................................. 60.000  544.678 

Námskeið stjórnar og starfsmanna ………............................. 709.110  626.284 

Niðurfærðar kröfur/iðgjöld, breyting ………......................... 1.360.543  2.317.936 

Ýmiss annar kostnaður …………............................................. 1.954.127  2.418.971 

 44.514.725  50.153.102 
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3. Kostnaður vegna svæðisráða og starfsgreinadeilda 

 2020  2019 

Ferðir og fundir ……………………………….................................. 1.537.759  3.369.042 

Kostnaður vegna húsnæðis ………….………............................. 764.952  561.785 

Starfsgreinadeildir ferðir, fundir og annar kostnaður ………. 371.407  443.080 

Ýmiss skrifstofukostnaður ……............................................. 460.006  435.790 

 3.134.124  4.809.697 

 

4. Sjúkrasjóðsgreiðslur til félagsmanna 

Dagpeningar ………............................................................... 132.372.351  124.548.384 

Útfararstyrkir ……….............................................................. 3.760.000  2.810.000 

Sjúkraþjálfun/nudd ………..................................................... 10.531.104  7.618.457 

Líkamsrækt …….................................................................... 9.936.300  14.653.699 

Aðrir styrkir ………................................................................. 11.634.831  8.969.892 

Krabbameinsskoðun ………................................................... 1.105.258  1.877.700 

 169.339.844  160.478.132 

 

5. Annar rekstrarkostnaður sjúkrasjóðs 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð …….............. 1.173.877  1.998.638 

Innheimtukostnaður ………................................................... 1.772.214  2.053.073 

Læknisvottorð ………............................................................. 77.338  81.330 

Niðurfærð iðgjöld, breyting ………………………..…………………… 1.326.833  1.905.860 

 4.350.262  6.038.901 

 

6. Orlofshús, orlofsbyggðir og orlofsstyrkir 

Rekstrarfélög orlofshúsa ………............................................. 57.579.406  42.604.256 

Orlof að eigin vali, orlofsferðir og niðurgeiðsla frístundamiða ….. 4.831.468  7.538.232 

Rekstur íbúða á Höfuðborgarsvæðinu ................................ 17.466.786  18.666.297 

Leiguhús og íbúðir ……………………….………………………………….. 5.284.359  4.410.240 

Sumarhús Tjarnargerði …………............................................. 1.361.896  4.729.236 

Rekstur Útgarðs 6 …………..................................................... 0  632.820 

 86.523.915  78.581.081 
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7. Annar rekstrarkostnaður orlofssjóðs 

 2020  2019 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð …….............. 532.939  447.769 

Ýmiss kostnaður ……………………………………………………………… 200.231  309.646 

Innheimtukostnaður ………................................................... 517.293  599.274 

Niðurfærð iðgjöld, breyting ………………………..…………………… 558.012  927.175 

 1.808.475  2.283.864 

 

8. Eignarhlutir 

Eignarhlutir sundurliðast þannig:    

 Bókfært verð  Nafnverð 

Alþýðuhúsið, húsfélag ………………………..…………………………… 432.892  432.892 

Sparisjóður Höfðhverfinga ……….......................................... 10.000.000  10.000.000 

 10.432.892  10.432.892 

 

9. Útistandandi iðgjöld og viðskiptakröfur 

 31.12.2020  31.12.2019 

Útistandandi kröfur greinast þannig:    

    

Útistandandi kröfur …………………………………………….............. 54.129.155  40.064.590 

Niðurfærsla ……………………….……………………………………………. (2.503.730)  (2.503.730) 

 51.625.425  37.560.860 

Skipting á sjóði:    

Félagssjóur ……….................................................................. 23.077.448  25.769.520 

Sjúkrasjóður ………................................................................ 20.205.522  7.354.571 

Orlofssjóður ………................................................................ 8.342.455  4.436.769 

 51.625.425  37.560.860 

 

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. 
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10. Varanlegir rekstrarfjármunir 

Varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat þeirra og afskriftir greinast þannig: 

 Félagssjóður Orlofssjóður Byggingasjóður Samtals 

 Innréttingar Fasteignir Innbú Fasteignir  

Heildarverð 1/1 ............ 20.925.365 616.010.111 24.365.489 235.381.693 896.682.658 

Endurmat á árinu .......... 0 12.357.000 0 0 12.357.000 

Keypt á árinu ................ 1.875.615  3.223.279 78.000.000 83.098.894 

Heildarverð 31/12 ........ 22.800.980 628.367.111 27.588.768 313.381.693 992.138.552 

      

Afskrifað 1/1 ................. 16.363.883 24.748.747 8.878.747 105.607.540 155.598.917 

Afskrifað á árinu ........... 748.801 7.943.685 2.308.125 6.458.812 17.459.423 

Afskrifað alls 31/12 ....... 17.112.684 32.692.432 11.186.872 112.066.352 173.058.340 

      

Bókfært verð samtals … 5.688.296 595.674.679 16.401.896 201.315.341 819.080.212 

 

Fasteignir félagsins í árslok 2020 voru eftirtaldar, í þúsundum króna: 

 Fasteignamat Brunabótamat Bókfært verð 

Húseignin Skipagata 14 .................. 111.782 251.529 149.506 

Álalind 2, 5 íbúðir .……..……………….. 242.060 233.300 228.614 

íbúð Ásholt 2, 2 íbúðir ………………... 90.300 66.085 31.241 

Sóltúni 30, 2 íbúðir ……………..………. 88.700 56.200 79.603 

Orlofshús Illugastöðum …............... 165.727 277.850 165.727 

Orlofshús Einarsstöðum ................. 50.900 72.950 50.900 

Orlofshús Svignaskarði ................... 22.400 32.800 22.400 

Orlofshús Flókalundi ...................... 6.380 12.600 6.380 

Orlofshús Tjarnargerði .……………….. 29.100 35.089 10.810 

Eyrargata 24b .…............................. 8.070 48.500 39.000 

Hafnarbraut 5 .………………….………… 4.420 16.650 12.809 

 819.839 1.103.553 796.990 

 

11. Eigið fé 

Yfirlit um breytingar á hreinni eign: 

Sjóðir: Félags Sjúkra Orlofs Vinnudeilu Fræðslu Byggingar Samtals 

Eigið fé 1/1 .............................................. 156.576.380 114.567.807 300.530.521 525.255.141 1.116.240 16.012.179 1.114.058.268 

Endurmat varanlegra rekstrarfjármuna .. 0 0 12.357.000 0 0 0 12.357.000 

Nýbygging orlofshúsa ………………………….. 0 0 (84.950.196) 0 0 0 (84.950.196) 

Endurmat eignarhluta …………………………. 90.000 0 (1.075.296) 0 0 0 (985.296) 

Afkoma skv. rekstrarreikningi ……………… 19.635.214 34.171.232 14.328.558 8.292.848 288.123 (1.808.897) 74.907.078 

Eigið fé 31/12 ......................................... 176.301.594 148.739.039 241.190.587 533.547.989 1.404.363 14.203.282 1.115.386.854 
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Gögn fyrir aðalfund 2021 

Dagskrárliður 5 - Stjórn og trúnaðarráð Einingar-Iðju starfsárið 2021-2022 
 

Stjórn 
Formaður  Björn Snæbjörnsson  Eining-Iðja 
Varaformaður  Anna Júlíusdóttir  Eining-Iðja  
Ritari Gunnar Magnússon  Hyrna 
Meðstjórnandi Sunna Líf Jóhannsdóttir Sambýlið Kjalarsíðu 
Formaður, Matvæla- og þjónustudeild Tryggvi Jóhannsson   Þrif og ræstivörur 
Formaður, Opinbera deild Guðbjörg Helga Andrésdóttir Þjónusstukjarninn Borgargili 
Formaður, Iðnaðar- og tækjadeild Ingvar Kristjánsson  Isavia 
Svæðisfulltrúi, Grýtubakkahreppur Róbert Þorsteinsson  Gjögur 
Svæðisfulltrúi, Hrísey og Dalvík Guðrún Þorbjarnardóttir Hrísey 
Svæðisfulltrúi, Fjallabyggð  Elín Kjartansdóttir Rammi 
Varaformaður, Matvæla- og þjónustudeild Sólveig Auður Þorsteinsdóttir Akureyri 
Varaformaður, Opinbera deild Ingibjörg María Ingvadóttir Dalvíkurskóli 
Varaformaður, Iðnaðar- og tækjadeild Svavar Magnússon Sæplast 

 

Vara svæðisfulltrúar: 
Grýtubakkahreppur Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir Grenilundi 
Hrísey og Dalvík Sigríður Jósepsdóttir Samherja 
Fjallabyggð Þorvaldur Hreinsson Norlandía 
 

Skoðunarmenn:    Varaskoðunarmaður: 
1. Eygló Þorsteinsdóttir Leikskólinn Hólmasól 1. Ómar Ólafsson Sundlaugin Hrafnagili 
2. Ævar Þór Bjarnason Skammtímavistun Akureyri 

 

Trúnaðarráð 
Matvæla- og þjónustudeild: 
1. Aðalbjörg Gunnarsdóttir Hótel KEA 22. Katrín María Árnadóttir MS Akureyri 
2. Albert Perez Capin Samherji, Dalvík 23. Kolfinna Haraldsdóttir Matsmiðjan 
3. Alger Perez Capin ÚA Akureyri 24. Kristín Björk Ingólfsdóttir Háey ehf., Hrísey 
4. Anna Guðrún Ásgeirsdóttir MS Akureyri 25. Linda Björk Arnardóttir Samherji Dalvík 
5. Aron Þór Sigurgeirsson Greifinn 26. Magnús Þór Ingvarsson ÚA Akureyri 
6. Baldvin Hreinn Eiðsson Kjarnafæði 27. Pálmi Þorgeir Jóhannsson Securitas vaktmenn 
7. Bjarni Fannar Stefánsson Matur og mörk 28. Pétur Már Guðmundsson Icelandair Hótel 
8. Börkur Þór Björgvinsson Dominos 29. Salma Hamdan Nassor Þrif og ræstivörur 
9. Dagbjört Óskarsdóttir Dagar hf. 30. Sigríður Gísladóttir ÚA Akureyri 
10. Diana Snædís Matchett Spretturinn 31. Sigurbjörg G. Kristjánsdóttir ÚA Akureyri 
11. Elsa Björg Jónsdóttir Þrif og ræstivörur 32. Silvía Morais Delgado Samherji, Dalvík 
12. Gabríel Sólon Sonjuson Kjarnafæði 33. Símon Hreinn Ólafsson Lemon, Akureyri 
13. Guðjón Ólafsson Kjarnafæði 34. Sindri G. Ólafsson MS Akureyri 
14. Guðmundur Guðmundsson Icelandair Hótel 35. Steinþór Lúthersson ÚA Akureyri 
15. Hlynur Aðalsteinsson Öryggismiðstöðin 36. Sveinbjörn Kroyer Guðmunds. Coca-Cola 
16. Hrafnhildur Ása Einarsdóttir Rauðka, Fjallabyggð 37. Unnur Hrafnsdóttir Dagar ehf. 
17. Irene Cisneros Enrile ÚA Akureyri 38. Unnur Stella Níelsdóttir Múlaberg 
18. Íris Eva Ómarsdóttir Norðlenska 39. Zbigniew Mozejko Samherji hausaþurkun 
19. Jóhann Már Sigurbjörnsson Genis, Fjallabyggð 40. Þórunn Kristín Sigurðardóttir Marúlfur Dalvíkurbyggð 
20. Jóhanna M. Baldursdóttir Dagar hf. 41. Örvar Ágústson Dominos 
21. Júlía Björk Kristmundsdóttir MS Akureyri    
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Opinbera deild: 
1. Andreea Georgíana Lucaci Hlíð 17. Hulda Katrín Hersteinsdóttir Leiksk. Leikskálar 
2. Auður Íris Eiríksdóttir Hlíð 18. Katrín Ósk Geirsdóttir Síðuskóla 
3. Ágústa Ingimarsdóttir MA 19. Margrét Anna Júlíusdóttir PBI 
4. Ágústa Ósk Guðnadóttir Oddeyrarskóli 20. Margrét Baldvina Aradóttir Hrafnagilsskóla 
5. Bára Kristín Skúladóttir HSN, Fjallabyggð 21. Margrét Hulda Rögnvaldsdóttir SAK 
6. Berglind Birna Erlendsdóttir Hlíð 22. Oddný Jónsdóttir VMA 
7. Bergur Þór Jónsson Skógarlundur 23. Ólöf María Olgeirsdóttir Heimaþjónusta Ak. 
8. Börkur Ragnarsson Framkvæmdam. Ak. 24. Sigmundur K. Magnússon Lundi rekstrarfélagi 
9. Eggert Eggertsson Sundl.Hrafnagili 25. Signý Aðalsteinsdóttir SAK 
10. Eygló Þorsteinsdóttir Hólmasól 26. Sunna Vilborg Jónsdóttir Þjónustuakjarni Akureyri 
11. Guðrún Valdís Eyvindsd. Naustaskóli  27. Tómas Jóhannesson Þrastarlundi 
12. Gunnar Berg Haraldsson Norðurorka 28. Valborg Karlsdóttir Leikskólinn Hulduheimar 
13. Halldór Ari Brynjólfsson Vegagerðin 29. Þorbjörg Níelsdóttir Leikskólinn Hulduheimar 
14. Hallfríður Hallsdóttir Sambýli Siglufirði 30. Þórey Aðalsteinsdóttir Leikskólinn Krummafótur 
15. Hildur Arna Grétarsdóttir Lögmannshlíð  31. Ögmundur Karvelsson Leikskálum, Fjallabyggð 
16. Hreinn Viðar Gunnlaugsson Leiksk. Krógabóli    

 
Iðnaðar- og tækjadeild: 
1. Anton Konráðsson Olíudreifing ehf. 12. Jón Arnar Jónsson Slippurinn 
2. Árni Þór Þórsson Netkerfi og Tölvur ehf. 13. Karl Gunnar Þormarsson GV Gröfur 
3. Eggert Hákonarson Skútaberg 14. Óðinn Björnsson TDK Foil 
4. Friðjón Sigurðsson Tréverk ehf. 15. Rannveig Kristmundsdóttir  Akureyri 
5. Gísli Einarsson SBA 16. Rósant Grétarsson Lely Center 
6. Gunnar Magnússon Hyrna 17. Sigurður Sveinn Ingólfsson MS Akureyri 
7. Gunnlaugur Snorrason Gámaþjónusta Norðurlands 18. Símon Hrafn Vilbergsson Akureyri 
8. Halldóra Vilhjálmsdóttir Olíudreifing 19. Sveinn Árnason Árni Helgason ehf. 
9. Hilmar Sigurpálsson SS Byggir 20 Þormóður Sigurðsson Vélfag ehf. Ólafsfirði 
10. Ingólfur Ásmundsson Ferro Zink 21 Þór Jóhannesson TDK Foil Iceland ehf. 
11 Jóhannes H. Hjörleifsson Finnur ehf.    

 

7 fulltrúar tilnefndir af trúnaðarráði: 
1. Garðar Vésteinsson Dekkjahöllin 5. Sindri Snær Konráðsson Þelamerkurskóla 
2. Guðrún Elva Stefánsdóttir MA eldhús 6. Thelma Rut Tryggvadóttir SAK - Kristnes  
3. Margrét Lilja Friðriksdóttir Nesbræður 7. Vilhelm Adolfsson Eining-Iðja 
4. Ólöf Ingimundardóttir Leikskólainn Leikskálar     

 
 

Dagskrárliður 6 – Löggiltur endurskoðandi 
 
Tillaga stjórnar er að Enor ehf. verði kosinn löggiltur endurskoðandi félagsins fyrir árið 2021 
 
 

Dagskrárliður 8 - Kjörstjórn 
 
Tillaga að kjörstjórn fyrir starfsárið 2021-2022 
 Aðalmenn    Varamenn 
 Laufey Bragadóttir Akureyri  Hildur Arna Grétarsdóttir Akureyri 
 Gísli Einarsson  Akureyri Þorvaldur Hreinsson  Fjallabyggð 
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Dagskrárliður 9 – Stjórnir sjóða og nefnda 
 
Tillaga að stjórnum sjóða og nefnda fyrir starfsárið 2021-2022 
 

Stjórn sjúkrasjóðs  Stjórn Vinnudeilusjóðs  Stjórn Fræðslusjóðs 
Aðalmenn:  Aðalmenn:     Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir 
   Elsa Sigmundsdóttir, sjálfkjörin     Gunnar Berg Haraldsson     Ólöf Ingimundardóttir 
   Anna Guðrún Ásgeirsdóttir     Sigríður Jóna Gísladóttir     Margrét Baldvina Aradóttir 
   Ingimundur Norðfjörð     Þormóður Sigurðsson     Sigmundur K. Magnússon 
Varamenn:  Varamenn:     Sigríður Jósepsdóttir 
   Börkur Þór Björgvinsson     Bára Kristín Axelsdóttir     Sigurður Sveinn Ingólfsson 
   Júlía Björk Kristmundsdóttir     Birna Baldursdóttir     Þórey Aðalsteinsdóttir 
   Oddný Jónsdóttir     Valborg Karlsdóttir     Þórunn Kristín Sigurðardóttir 

 

Ritnefnd  Ferðanefnd 
   Ágústa Ósk Guðnadóttir     Björn Snæbjörnsson, sjálfkjörinn 
   Erla Hrund Friðfinnsdóttir     Aðalheiður Stefánsdóttir 
   Guðmundur Guðmundsson     Helga Ingólfsdóttir 
   Guðrún Valdís Eyvindsdóttir      Ingólfur Ásmundsson 
   Unnur Hrafnsdóttir     Sigríður Vilmundardóttir 

 
 

Dagskrárliður 10 – Fulltrúar í fulltrúaráð Stapa 
 
Tillaga að fulltrúum Einingar-Iðju í fulltrúaráð Stapa lífeyrissjóðs 2021-2022 
 
Aðalmenn: 
1. Aðalbjörg Gunnarsdóttir Akureyri 
2. Anna Guðrún Ásgeirsdóttir Akureyri 
3. Anna Júlíusdóttir  Akureyri 
4. Ásgrímur Örn Hallgrímsson Akureyri 
5. Björn Snæbjörnsson  Akureyri 
6. Börkur Þór Björgvinsson Akureyri 
7. Eggert Eggertsson   Eyjafjarðarsveit 
8. Elín Kjartansdóttir  Fjallabyggð 
9. Elsa Sigmundsdóttir  Eyjafjarðarsveit 
10. Eygló Þorsteinsdóttir  Akureyri 
11. Gísli Einarsson  Akureyri 
12. Guðbjörg Helga Andrésdóttir Akureyri 
13. Guðlaug Sigríður Tryggvadóttir Grenivík 
14. Guðmundur Guðmundsson Akureyri 
15. Guðrún Þorbjarnardóttir Hrísey 
16. Guðrún Valdís Eyvindsdóttir Akureyri 
17. Gunnar Berg Haraldsson Eyjafjarðarsveit 
18. Gunnar Magnússon  Akureyri 
19. Hallfríður J. Hallsdóttir  Fjallabyggð 
20. Helga Ingólfsdóttir  Akureyri 
21. Hrafnhildur Ása Einarsdóttir Fjallabyggð 
22. Ingibjörg María Ingvadóttir Dalvíkurbyggð 
23. Ingvar Kristjánsson  Akureyri 
24. Irena Cineros Enrile  Akureyri 
25. Margrét Baldvina Aradóttir Eyjafjarðarsveit 
26. Róbert Þorsteinsson  Grenivík 
27. Sigmundur K. Magnússon Akureyri  
28. Sigríður Jóna Gísladóttir Akureyri 
29. Sigríður Jósepsdóttir  Dalvíkurbyggð 
30. Sigríður K. Bjarkadóttir  Akureyri 
31. Sigríður Vilmundardóttir Hörgársveit 

 
32. Sigurður Sveinn Ingólfsson Akureyri 
33. Símon Hrafn Vilbergsson Akureyri 
34. Sólveig Auður Þorsteinsdóttir Akureyri 
35. Sunna Líf Jóhannsdóttir Akureyri 
36. Svavar Magnússon  Dalvík 
37. Tryggvi Jóhannsson  Akureyri 
38. Vilhelm Adolfsson  Akureyri 
39. Þormóður Sigurðsson  Fjallabyggð 
40. Þorvaldur Hreinsson  Fjallabyggð 
41. Þór Jóhannesson  Akureyri 
42. Þórey Aðalsteinsdóttir  Grenivík 

 

Varamenn: 
1. Arnór Sigmarsson   Akureyri 
2. Ágústa Ósk Guðnadóttir  Akureyri 
3. Baldvin Hreinn Eiðsson  Akureyri 
4. Bergur Þór Jónsson   Akureyri 
5. Halldóra Vilhjálmsdóttir  Akureyri 
6. Ingimundur Norðfjörð  Akureyri 
7. Júlía Björk Kristmundsdóttir  Akureyri 
8. Kolfinna Haraldsdóttir   Akureyri 
9. Linda Björk Arnardóttir  Dalvíkurbyggð 
10. Oddný Jónsdóttir   Akureyri 
11. Ólöf Ingimundardóttir   Fjallabyggð 
12. Ólöf María Olgeirsdóttir  Akureyri 
13. Rut Pétursdóttir   Akureyri 
14. Sunna Vilborg Jónsdóttir  Akureyri 
15. Thelma Rut Tryggvadóttir  Akureyri 
16. Unnur Hrafnsdóttir   Akureyri 
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Dagskrárliður 11 - Stjórnarlaun 
 
Tillaga stjórnar félagsins til aðalfundar um að stjórnarlaun aðalstjórnar Einingar-Iðju fyrir 
starfsárið 2020-2021 verði kr. 207.000 á mann. Miðað er við að stjórnarmenn mæti á 80% af 
fundunum, ef ekki þá verði hlutfallslega greitt. 
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