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Aðalskrifstofa félagsins er á Akureyri, en einnig eru 

skrifstofur á Dalvík og í Fjallabyggð. 

Starfsmenn félagsins eru:  

• Aðalbjörg G. Hauksdóttir, afgreiðslu- og þjónustufulltrúi. 

• Anna Júlíusdóttir, varaformaður. 

• Ásgrímur Örn Hallgrímsson, upplýsingafulltrúi. 

• Björn Snæbjörnsson, formaður. 

• Eyrún Halla Eyjólfsdóttir, þjónustufulltrúi. 

• Hafdís E. Ásbjarnardóttir, lögfræðingur og þjónustufulltrúi 

• Helga Níelsdóttir, þjónustufulltrúi á Dalvík. 

• Íris Björk Árnadóttir, ræstitæknir. 

• Margrét Einarsdóttir, innheimtustjóri. 

• Margrét Jónsdóttir, þjónustufulltrúi í Fjallabyggð. 

• Sigrún Lárusdóttir, skrifstofustjóri. 

• Vilhelm Adolfsson, verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits. 

• Elsa Sigmundsdóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi hjá VIRK 

• Helga Þyri Bragadóttir, ráðgjafi hjá VIRK 

• Nicole Kristjánsson, ráðgjafi hjá VIRK 

• Svana Rún Símonardóttir, ráðgjafi hjá VIRK 

 
Elsa, Helga, 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. 

Svana er með fasta viðveru á skrifstofunni í Fjallabyggð á 
miðvikudögum og Nicole er með fasta viðveru á 

skrifstofunni á Dalvík á þriðjudögum. 

Vilhelm Adolfsson er verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits 
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.  

 

Svæðisfulltrúar  
Svæðisfulltrúar félagsins eru núna þrír. Guðrún 
Þorbjarnardóttir, Svæðisráð Hríseyjar og Dalvíkur-

byggðar, Margrét Jónsdóttir, Svæðisráð Fjallabyggð-

ar, og Róbert Þorsteinsson, Svæðisráð Grýtubakka-
hrepps. 

Varamenn eru: Sigríður Jósepsdóttir, Hrísey og 

Dalvíkurbyggð, Þorvaldur Hreinsson Fjallabyggð og 

Þorsteinn Þormóðsson, Grýtubakkahreppi. Þorvaldur 
tók við í janúar af Sigrúnu Agnarsdóttur sem bauð sig 

ekki fram á ný og þakkar félagið henni góð störf í 

þágu félagsins. 
Svæðisfulltrúar sitja í aðalstjórn félagsins fyrir 

hönd síns svæðis og eru varamenn þeirra sjálfkjörnir 

í trúnaðarráð. 
 

Stjórn félagsins 2018-2019 
Eins og segir hér að framan sátu svæðisfulltrúarnir 
þrír í stjórninni, þau Guðrún, Margrét og Róbert. Auk 

þeirra sátu í stjórninni Björn Snæbjörnsson formaður, 

     Almenn starfssemi og þjónusta 

Starfsmenntastyrkir 1.000 
Styrkir úr sjúkrasjóði 2.234 
Orlofshús og styrkir 1.323 

Orlofsferðir og leiksýningar 192 
Samtals  4.749 

Árið 2017 voru sambærilegar tölur 4.559 

Lykiltölur   

Tekjur 2018 2017 

Félagsgjöld / iðgjöld 198.731.685 186.234.152 

Sjúkrasjóðsgjöld 163.168.269 153.506.460 

Orlofssjóðsgjöld 78.264.374 73.459.767 

Húsaleiga 39.663.173 33.410.666 

Aðrar tekjur 58.645.095 54.372.923 

Samtals tekjur 538.472.596 500.983.968 

Gjöld   

Styrkir til félagsmanna 177.215.910 140.271.063 

Rekstur og viðhald fasteigna 70.571.360 64.307.478 

Rekstrarkostnaður og afskriftir 296.921.877 264.653.149 

Samtals gjöld 544.709.147 469.231.690 

Fjármagnsliðir 6.820.516 8.454.797 

Hreinar tekjur til ráðstöfunar 583.965 132.690.657 

Skýrsla stjórnar 
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Anna Júlíusdóttir varaformaður og Margrét H. 

Marvinsdóttir ritari stjórnar. Þrír formenn deilda og 

þrír varaformenn sátu einnig í stjórninni; Ingvar 
Kristjánsson og Svavar Magnússon frá Iðnaðar- og 

tækjadeild, Sigríður K. Bjarkadóttir og Elísabet 

Skarphéðinsdóttir frá Opinberu deild og Tryggvi 
Jóhannsson og Stefán Aðalsteinsson frá Matvæla- og 

þjónustudeild.  

Tvær breytingar urðu á tímabilinu, Elísabet lét af 

embætti varaformanns Opinberu deildarinnar í 
febrúar og Stefán hætti sem varaformaður Matvæla- 

og þjónustudeildarinnar í mars. Í stað þeirra komu í 

stjórnina nýir varaformenn deildanna, þær Guðbjörg 
Helga Andrésdóttir frá Opinberu deildinni og Sólveig 

Auður Þorsteinsdóttir frá Matvæla- og þjónustudeild. 
 

Atvinnuleysisbætur 
Í lok árs 2018 voru 169 félagsmenn á atvinnuleys-

isskrá, þ.e.a.s. þeir sem létu draga af sér félagsgjöld 
af atvinnuleysisbótunum. Því miður er alltaf eitthvað 

um að fólk láti ekki draga af sér slík gjöld og tapi þar 

með réttindum. Þetta er fækkun um einn frá árinu á 

undan. 
 

Félagsgjald 
Tekið er 1% félagsgjald af öllum launum. Ekki er 
innheimt lágmarksgjald. 
 

Félagavefur 
Vert er að minna á félagavefinn þó fjölmargir noti 

hann. T.d. til að nálgast ýmsar upplýsingar um stöðu 

sína hjá félaginu á einfaldan hátt, athuga með 
orlofshús og sækja um þau. Það eina sem þarf að gera 

er að fara inn á heimasíðuna okkar og smella þar á 

hnappinn félagavefur. Hægt er að skrá sig inn með 

rafrænum skilríkjum í síma, en einnig er hægt að fá 
sendan veflykil á lögheimili sitt.  
 

Launagreiðendavefur 
Félagið er með launagreiðendavef sem býður upp á 

einföldun við iðgjaldaskil og þægilegt aðgengi að 

upplýsingum um eldri færslur.  
Í skilagreinakerfinu eru t.d. villuprófanir sem 

einfalda útfyllingu og ættu að tryggja enn öruggari 

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

síðan ítarlegar upplýsingar um eldri skilagreinar og 
greiðslustöðu.  
 

Viðvera á stöðunum 
Í haust var ákveðið að starfsmenn félagsins á 

kjarasviði, Björn formaður, Anna varaformaður, 

Eyrún þjónustufulltrúi eða Hafdís lögfræðingur og 
þjónustufulltrúi, yrðu með fasta viðveru og til viðtals 

á skrifstofum félagsins á Dalvík og Fjallabyggð og 

einnig í Hrísey og Grenivík í vetur.  
Ákveðið var að vera mánaðarlega á Dalvík og í 

Fjallabyggð en á þriggja mánaða fresti á hinum 

stöðunum. Þetta er ákveðið tilraunaverkefni og 

verður reynsla þess skoðuð í vor og þá tekin ákvörðun 
um framhaldið. 

 

 
Helstu styrkir úr félagssjóði 

Jólaaðstoðin 900.000 

Iðnaðarsafnið á Akureyri 200.000 

  

Félagatal  
Aðalfélagar Svæðisráð Starfsgreinadeildir 

2018 8.246 1.510  2018 2017 2016 2015 2014 

2017 7.789 1.502 Opinbera deildin 1.545 1.537 1.408 1.402 1.422 

2016 7.393 1.444 Matvæla- og þjónustu. 2.219 2.288 2.006 1.956 2.016 

2015 7.395 1.434 Iðnaðar- og tækjadeild 1.002 971 904 809 829 

2014 7.312 1.468  

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

jafnframt þar ásamt öðru sem tilheyrir starfinu. Þeir sem vilja fylgjast með er bent á að „líka“ 

nýju síðuna. 
 

Vinsamlegast athugið að ekki er fylgst með síðunni allan sólarhringinn, en reynt  

er að bregðast við athugasemdum eins fljótt og hægt er.  
 

Þeir sem vilja hafa samband við félagið er bent á  

að hringja í 460 3600, eða senda póst á ein@ein.is 

http://www.ein.is/
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Námskeið  
Aðalbjörg G. Hauksdóttir veitir allar upplýsingar og 

er tengiliður við starfsmenntasjóðina þrjá sem félagið 

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

Anna Júlíusdóttir sér um starfs- og tómstundanám-

skeið félagsins. Ef félagsmenn fá hugmynd af 

einhverskonar námskeiði heyrið þá í Önnu.  
Á starfsárinu er búið að halda nokkur trúnaðar-

mannanámskeið í samvinnu við önnur stéttarfélög í 

Alþýðuhúsinu. Mjög góð þátttaka var á þessum nám-
skeiðum og eins og alltaf er gott að fá nemendur frá 

fleiru en einu félagi á námskeiðin því þá koma fram 

sjónarmið frá ólíkum starfsgreinum. 

Í lok apríl hélt félagið námskeið, í samvinnu við 
SÍMEY, fyrir félagsmenn sem eru að nálgast 

eftirlaunaaldur með það að markmiði að fræða 

viðkomandi um rétt sinn og að leiðbeina við 
starfslok. Námskeiðið stóð yfir í tvo daga, milli kl. 

16:30 og 20:00 báða dagana. Frítt var á námskeiðið 

fyrir félagsmenn Einingar-Iðju, en tæplega 60 mættu 
á það. Fjölbreytt dagskrá var í boði og var mikil 

ánægja á meðal þátttakanda með hvernig til tókst. 

Mjög góð mæting var á námskeið sem félagið hélt 

á Grenivík í október fyrir erlenda félagsmenn þar sem 
m.a. var farið yfir hvað eigi að koma fram á 

launaseðlinum og hvernig eigi að lesa út úr honum. 

Námskeiðið var túlkað yfir á pólsku. Leiðbeinendur 
voru formaður og varaformaður félagins, Björn 

Snæbjörnsson og Anna Júlíusdóttir.  

Í október og nóvember tóku 17 félagsmenn þátt í 

dyravarðanámskeiði sem haldið var í samvinnu við 

Lögregluna á Norðurlandi eystra. Í nóvember var 

haldið í sal félagsins á Akureyri námskeiðið „Konur 
taka af skarið!“ sem AkureyrarAkademían, 

Jafnréttisstofa, SSGS og JCI Sproti standa fyrir. 

Verkefnið fékk styrk úr Jafnréttissjóði Íslands og er 
markmið þess að hvetja konur til þátttöku og áhrifa 

innan verkalýðshreyfingarinnar. Námskeiðið var 

fyrsta námskeiðið af sex sem haldi verð um allt land. 
Í febrúar bauð 

Opinbera deildin 

upp á námskeið í 

núvitund og mark-
þjálfun fyrir félags-

menn. Góð mæting 

var á námskeiðið, 
sem var ókeypis. 

Leiðbeinandi var 

Sigríður Ólafsdóttir, 

markþjálfi og ráð-
gjafi hjá Mögnum 

markþjálfun og 

ráðgjöf, en hún 
skoðaði og ræddi um núvitund, markþjálfun og 

velvild í eigin garð. 

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

 
 

 
 

 2018 2017 

 Fjöldi  Upphæð Fjöldi Upphæð 

Fjárveitingar úr sjúkrasjóði félaga styrkja 
 

félaga styrkja  

Dagpeningar ........................................................ 208 525 126.766.793 189 480 97.515.070 

Útfararstyrkir....................................................... 22 22 5.530.000 12 12 3.760.000 

Bætur samtals 230 547 132.296.793 201 494 101.275.070 

Styrkir til félagsmanna       
Sjúkraþjálfun, sjúkranudd og sálfræðiviðtöl........ 569 944 11.082.928 565 977 11.758.744 

Krabbameinsskoðun............................................ 286 300 1.431.278 323 330 1.572.399 

Líkamsrækt ......................................................... 877 1.021 13.791.606 804 938 11.354.834 

Aðrir styrkir (gleraugu, heyrnartæki o.fl.) .......... 272 284 4.912.018 282 302 4.693.042 

Styrkir til sjóðsfélaga samtals 2.004 2.549 31.217.830 1.974 2.547 29.379.019 

Bætur og styrkir til félagsmanna úr sjúkrasjóði 2.234 3.096 163.514.623 2.175 3.039 130.654.089 
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Starfsmenntasjóðir 
Á síðasta ári fengu alls 1.000 félagsmenn, 592 konur 

og 408 karlar, einstaklingsstyrki úr sjóðunum. Þetta 

er fjölgun um 119 styrki frá árinu áður. Upphæðin 

sem þau fengu var um 11,3 milljónum krónum hærri 
en árið áður, eða kr. 44.104.670. 

 

Hvaða námskeið eða nám er um að ræða? 

Íslenska fyrir útlendinga……... 93 

Tungumálanám………………. 16 

Framhaldsskóli…………….… 219 

Háskólanám………………….. 277 

Framhaldsfr, vottaðar námsl…. 29 

Tómstundanám…….………… 52 

Starfstengt nám/námskeið….... 163 

Almenn ökuréttindi…………... 85 

Sjálfstyrkingarnámskeið……... 47 

Annað………………………... 20 
 

Hverjir sóttu námskeiðin? 
Almenni markaðurinn………... 704 

Sveitarfélög…………………… 274 

Ríkið…………………………. 22 

Aldursdreifing styrkþega 

17-20 ára .................................. 195 

21-30 ára .................................. 436 

31-40 ára .................................. 153 
41-50 ára .................................. 115 

51-60 ára .................................. 66 

61-70 ára .................................. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Útgáfa og kynningarmál 

Eins og áður gaf félagið út þrjú blöð á síðasta ári; 
orlofsblað, sumarblað og jólablað. Félagsblöðin voru 

borin út á öll heimili og fyrirtæki á félagssvæðinu, í 

um 12.000 eintökum.  
 

Heimasíða félagsins var eins og áður vel virk og vel 

sótt af félagsmönnum og öðrum. Ný heimasíða er við 

það að detta í loftið, en ,arkmiðið með henni er að 

útbúa vef sem þjónar félagsmönnum sem best. T.d. 
með því að leggja áherslu á að ásýnd nýja vefsins 

væri nútímaleg og snjalltækjavæn. Tekið var til í 

leiðakerfinu þannig að vefurinn er nú auðskiljanlegri 
og notast við hugtök og yfirflokka sem leiða 

notandann áfram á enn þægilegri hátt en áður. Notast 

er við stóra valmynd sem gefur góða yfirsýn yfir 
innihald og er aukaefni og tengiliðir birtir þar sem við 

á til að auðvelda næstu skref. Fyrir utan auðveldari 

flokkun og þægilegri vef að vafra þá er nú auðveldara 

að hafa samband, augljóst hver tengiliður er varðandi 
ákveðin atriðið og einnig var leitarvélin endurbætt. 

 

Á starfsárinu gaf félagið út bæklinginn „Veistu hvað 

við getum gert fyrir þig?“ á sjö tungumálum, 
íslensku, dönsku, ensku, pólsku, rússnesku, spænsku 

og þýsku. Bæklingana má fá á skrifstofum félagsins 

en einnig má finna þá á heimasíðu félagsins. 
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 félags-

menn. Þá eru þeir aukafélagar þar sem vinnuveitend-
um ber að greiða af öllum starfsmönnum sem vinna 

eftir kjarasamningnum félagsins.  
 

Frá árinu 1998 hefur Eining-Iðja verið með fræðslu í 

öllum tíundabekkjum á félagssvæðinu. Einnig hefur 
félagið stundum verið með fræðslu í MA og í VMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í byrjun febrúar var Starfamessa grunnskólanna á 

Akureyri haldin í þriðja sinn. Yfir 30 fyrirtæki og 
félög komu saman í Háskólanum á Akureyri og 

kynntu hin ýmsu störf fyrir nemendum í 9. og 10. 

bekk, þar á meðal voru nokkrir starfsmenn frá 
Einingu-Iðju og VIRK. Alls voru rúmlega 700 

nemendur sem fengu fróðlegar og skemmtilegar 

kynningar. 
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Leikhús 
Á hverju ári eru félagsmönnum sem eru lífeyrisþegar 

og mökum þeirra boðið í leikhús. Fyrr í mars fóru 90 

félagsmenn og sáu leikritið Brúðkaup sem Leikdeild 

Ungmennafélagsins Eflingar í Reykjadal sýnir í 
Breiðamýri. Á sýningunni var boðið upp á kaffi og 

meðlæti sem Kvenfélag Reykdæla sá um. 
 

Orlofsmál 
Árið 2018 var að venju boðið upp á þrjár ferðir fyrir 
félagsmenn. Ekki var næg aðsókn í fjallaferðina og 

þurfti því að fella hana niður. 

52 félagsmenn og makar fóru í mjög góða ferð til 
til Austurríkis dagana 9. til 16. ágúst. 

Ekki náðist lágmarksfjöldi í fyrirhugaða fjallaferð 

og því var hún blásin af. 
Um 50 fóru í árlega dagsferð fyrir eldri 

félagsmenn og maka þeirra sem var farin 21. júní 

2018. Farin var hringferð um Tröllaskaga. Í 

Ólafsfirði var tekið stutt „sjoppustopp“ en svo var 
ekið til Siglufjarðar þar sem Síldarminjasafnið var 

skoðað. Að því loknu var snæddur mjög góður 

hádegisverður á Sigló hóteli. Áfram var haldið og var 
næst stoppað á Hofsósi þar sem Vesturfarasetrið var 

heimsótt. Á leiðinni þangað kom smá bleyta að ofan 

en þurrt var er komið var á Hofsós, þó var óþarflega 

mikill hraði á logninu. Hólar var næst á dagskrá þar 
sem Hóladómkirkja var skoðuð. Þar tók Gylfi 

Jónsson staðarhaldari á móti hópnum og stiklaði á 

stóru um sögu jarðarinnar og kirkjunnar. Ekið var í 
gegnum Sauðárkrók og í Varmahlíð þar sem drukkið 

var síðdegiskaffi á Hótel Varmahlíð en að því loknu 

var ekið heim til Akureyrar á ný.  

Leiðsögumaður dagsins, Bragi Guðmundsson, var 

alveg frábær en hann var uppfullur af margvíslegum 

og skemmtilegum fróðleik um það sem fyrir augu bar 
á leiðinni. Ársæll bílstjóri fékk líka gott lófaklapp í 

lok ferðar. Frábær dagur með enn betra fólki.  
 

„Orlof að eigin vali“ 
Á árinu 2018 voru í boði 300 styrkir sem nefnast 

„Orlof að eigin vali.“ Hver styrkur var að upphæð kr. 

24.000 og voru þeir vel nýttir af félagsmönnum. 
 

Orlofshús og orlofsíbúðir 

Átján orlofshús og sjö orlofsíbúðir eru í eigu 

félagsins. Ein íbúð er á Egilsstöðum en hinar sex eru 

á Höfuðborgarsvæðinu. Félagið leigði líka íbúð í 

borginni en hætti því fyrr á árinu og keypti í febrúar 

félagið eina íbúð í viðbót sem notuð verður sem 

sjúkraíbúð og verður því með þrjár slíkar íbúðir í 

notkun í Reykjavík. 
 

Félagsmönnum var í fyrsta sinn boðið upp á íbúð á 

Spáni síðsta sumar og verður hún einnig í boði næsta 

sumar. Um er að ræða efri sérhæð í glænýjum 
íbúðarkjarna í Lomas de Cabo Roig hverfinu sem er 

í um 30 mín. fjarlægð frá Alicante, á svæði sem heitir 

Casa Tarife. Alls sóttu 35 félagsmenn um leigurnar 
níu sem í boði voru í fyrra, en hver leiga er tvær vikur 

og því var um að ræða 18 vikur í heildina.  
 

Þrif og umsjón 

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

að þrífa íbúðina eftir leigutíma. Auðvitað þarf að 

skila henni full frágenginni og snyrtilegri.  

 
Félagsmenn þurfa sjálfir að þrífa íbúð á Egilsstöðum 

og orlofshús félagsins áður en þeim er skilað. 
Orlofshúsin eru sameign okkar allra og er 

nauðsynlegt að við sameinumst um að ganga um þau 

með því hugarfari. Mikilvægt er að hafa það að 

leiðarljósi að skilja við þau eins og þið viljið koma 

að þeim. Verði vanhöld á þrifum, að mati umsjónar-

manns á viðkomandi svæði, má búast við að leigutaki 
þurfi að borga þrifagjald. 

Allar upplýsingar um leiguna koma fram á 

samningi sem viðkomandi fær þegar hann leigir íbúð 

eða orlofshús hjá félaginu.  
 

Sumarúthlutun 

Einungis er hægt að sækja um orlofshús og 

orlofsstyrki vegna sumarúthlutunar á rafrænan hátt á 
félagavefnum. 
 

Gæludýr eru stranglega bönnuð í öllum húsum 

félagsins því dæmi eru um að slæm ofnæmistilfelli 

hafi komið upp. Leigutaki þarf að borga kr. 

25.000 sekt ef reglan er brotin. 
 

Nýting orlofshúsa 2018 

Auk húsa og íbúða sem eru í eigu félagsins var 

Eining-Iðja með orlofsbústaði víðsvegar um landið í 
skiptum fyrir orlofshús á Illugastöðum. Einnig tók 

félagið á leigu nokkur hús.  

Nýting húsa í fyrra má sjá í eftirfarandi töflum. 
 
 

Úr Dagsferðinni 2018 
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Skipti- og leiguhús Sumarvikur  Hús í eigu félagsins Vikur Helgar 

Spánn (1) …………… 18  Egilsstaðir (1) .................................. 13 9  

Bjarteyjarsandur (1) ... 9  Einarsstaðir (1) ................................ 14 6 

Brekkuskógur (2) ....... 20  Illugastaðir (6) (14 yfir veturinn) … 87 302 

Einarsstaðir (2) .......... 24  Flókalundur í Vatnsfirði (1) ............ 10 2 

Garðshorn (1) ............. 10  Höfuðborgarsvæðið (1) Leiguíbúð .. 17 84 (stubbaleigur) 

Klifabotn í Lóni (1) .... 7  Höfuðborgarsvæðið (6) ................... 256 0 

Kötluholt (1) ............... 10  Svignaskarð (1) ............................... 17 27 

Munaðarnes (1) .......... 10  Tjarnargerði (1) …………………... 18 33 

Úlfljótsvatn (1) .......... 9     

Ölfusborgir (1) ........... 11     
 

 

Fundir hjá félaginu 

Alltaf er mikið um fundi hjá félaginu, m.a. í 

aðalstjórn og hjá deildarstjórnum, í trúnaðarráði og 
samninganefnd, vinnustaðafundir, fundir með 

einstökum hópum um tilfallandi mál og síðan eru 

starfsmenn og forystu-menn oft kallaðir til aðstoðar 
við lausn ýmissa mála á vinnustöðum. Mjög margir 

fundir voru haldnir vegna vinnu við kröfugerð 

félagsins. 
 

Trúnaðarráð 

Trúnaðarráð hélt tvo fundi. Á fyrri fundinum var 

gengið frá listum stjórnar og trúnaðarráðs á 43. þing 

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

Björn kynnti kröfugerð félagsins sem samþykkt 

var á fundi samninganefndar fyrr um daginn. 
Á fundinn mætti Rannveig Gústafsdóttir, 

verkefnastjóri afmarkaðs rannsóknarverkefnis hjá 

SGS og meistaranemi við Háskólann á Akureyri, og 
kynnti frumniðurstöður verkefnis SGS, „Konur af 

erlendum uppruna á íslenskum vinnumarkaði,“ sem 

fól í sér framkvæmd rýnihóparannsóknar með því 

markmiði að athuga hvort stéttarfélög geti aðstoðað 
eða stutt betur við erlendar konur á íslenskum 

vinnumarkaði. Jafnframt kynnti hún niðurstöður 

meistaraverkefnis síns: „Orsök, áhrif og afleiðingar 
brota á íslenskum vinnumarkaði: Hvað er til ráða.“ 
 

Á seinni fundinum var gengið frá lista stjórnar og 

trúnaðarráðs fyrir starfsárið 2019/2020 og skilafrest 
lista. Björn fór einnig yfir stöðuna varðandi 

kjarasamningaviðræður sem í gangi eru og fjallaði 

aðeins um réttindi félagsmanna hjá félaginu eftir að 

þau hverfa af vinnumarkaði vegna aldurs. 
 

Samninganefnd 

Búið er að halda átta fundi í samninganefnd félagsins 

á starfsárinu, þar af einn dagsfundur.  
Á fyrsta fundi var farið yfir helstu samninga 

félagsins og farið yfir hvenær þeir falla úr gildi. Þá 

var unnið að undirbúningi vegna komandi 
kjarasamninga og verklag hennar skipulagt.  

Á fundi tvö var farið yfir niðurstöður könnunar 

sem framkvæmd var á vinnustöðum vegna 

kröfugerðar félagsins. Samþykkt var að  veita SGS 

samningsumboð fyrir hönd félagsins vegna 

kjarasamninga á almenna markaðinum. 
Þriðji fundur nefndarinnar var dagsfundur þar sem 

farið var yfir stöðuna í efnahagsmálunum, farið var 

nánar yfir niðurstöður könnunarinnar og unnið í 
hópavinnu varðandi almennar kröfur félagsins og 

einnig vegna einstakra hópa.  

Á fjórða fundi var farið yfir niðurstöður fimm 
funda sem félagið hélt varðandi kröfur félagsins 

ásamt niðurstöðum dagsfundarins. Einnig var gengiið 

frá fulltrúum félagsins inn í vinnuhópa SGS. 

Á fimmta fundi var farið yfir kröfugerð SGS sem 
unnar voru á fundi samninganefndar SGS. 

Á sjötta fundi nefndarinnar fór Björn yfir stöðuna 

sem uppi var í samningunum við SA og svo var unnið 
í hópavinnu. Einnig var kosið í aðgerðanefnd 

félagsins og skipað fjögurra manna ráð fyrir samning 

við ríkið og einnig vegna samnings við 
sveitarfélögin. 

Á fundi sjö sagði Björn enn og aftur frá stöðunni 

sem uppi er vegna samningsins við SA. Samþykkt 

var að  veita SGS samningsumboð fyrir hönd 
félagsins vegna kjarasamninga við ríki og einnig við 

sveitarfélögin.  

Á áttunda fundi var farið yfir stöðuna sem uppi er 
við SA og farið yfir tillögur af kröfum vegna 

samninga SGS við ríki og við sveitarfélögin. 
 

Uppstillinganefnd 
Uppstillingarnefnd hélt tvo fundi og eins og 

undanfarin ár gekk mjög vel að fá fólk til að gegna 

störfum fyrir félagið. 
 

Almennir félagsfundir 
Á hverju ári eru haldnir nokkrir almennir félagsfundir 

á þéttbýlissvæðunum utan Akureyrar, engin breyting 

varð á því þetta árið.  
Fjölmargir fundir vegna undirbúnings kjara-

samninga eins og vinnu við kröfugerð og vegna 

kynningar á henni voru haldnir á starfsárinu.  
Í lok janúar sl. voru haldnir fundir í svæðisráðum 

félagsins, þ.e. Grýtubakkahrepps, Fjallabyggðar og 

Hríseyjar og Dalvíkurbyggðar. Á fundunum, sem 
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túlkaðir voru yfir á pólsku, fór  fram kosning á 

svæðisfulltrúum félagsins og varamönnum þeirra og 

einnig var farið yfir stöðuna í kjaramálum. 
Búið er að halda fjölmarga vinnustaðafundi á 

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

slíkum fundum er gott að miðla upplýsingum til 
félag-smanna. Trúnaðarmenn hafa verið hvattir til að 

vera duglegir að halda slíka fundi með starfsmönnum 

félagsins. Fjölmargir aðrir fundir hafa verið haldnir, 

t.d. með trúnaðarmönnum. Margir aðrir fundir voru 
haldnir, t.d fræðslufundir. Einnig mættu fulltrúar 

félagsins á ýmsa aðra fundi fyrir hönd þess. 
 

 
 

Stjórnarfundir 
Tíu fundir voru haldnir í stjórn félagsins þar sem 

fjölmörg mál voru tekin. Hér má sjá helstu mál sem 

tekin voru fyrir á stjórnarfundum, en vert er að benda 
á að stjórnarmenn fá afhent á hverjum fundi uppfært 

yfirlit yfir rekstur félagsins. Þannig veit stjórnin 

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

Á öllum fundum stjórnar er einnig lagður fram 

listi yfir nýja félaga sem gengið hafa í félagið frá 

síðasta stjórnarfundi.  
 

Á fyrsta fundi stjórnar, sem haldinn var 9. apríl á 

Grenivík, var m.a. lögð fram skýrsla um endurskoðun 

Enor á reikningum Einingar-Iðju fyrir árið 2017. 
Einnig var lögð fram úttekt á greiðslum dagpeninga 

úr Sjúkrasjóði fyrir árið 2017 eftir fyrirtækjum og 

deildum. Farið var yfir fund í samninganefnd og lögð 
fram samantekt á því sem fram kom í hópavinnunni 

um hvað ætti að spyrja félagsmenn um í könnunni, 

jafnframt var lögð fram tillaga að spurningarlista sem 

unnin hafði verið út frá hugmyndum frá fundinum. 
Farið var yfir stöðuna í samningamálum við 

Becromal. Farið var yfir fundargerð Matvæla- og 

þjónustudeildar frá 26. mars. Rætt um fyrirhugaða 
framkvæmd við eitt húsa félagsins á Illugastöðum. 

Sagt var frá ráðstefnu fyrir bílstjóra og tækjamenn. 

sem haldin verður í Reykjavík og ákveðið að senda 

sex félagsmenn á ráðstefnuna. Lögð var fram dagskrá 
fyrir starfsdaginn. Ákveðið að láta skoða lög 

félagsins og sjá hvað þarf að lagfæra í þeim. Lögð var 

fram dagskrá að starfslokanámskeiði fyrir félags-
menn 65 ára og eldri sem félagið heldur. Sagt var 

lítilega frá kvennaráðstefnunni „Tökum brúna!“ sem 

haldin var 5. og 6. apríl. Þrír félagsmenn sátu 
ráðstefnuna sem tókst mjög vel. 
 

Á fundi 28. maí júní var m.a. sagt frá starfsdeginum 

sem búið var að halda og lagðar fram niðurstöður úr 

hópavinnu sem þar fór fram. Lögð voru fram, kynnt 
og samþykkt drög af persónuverndarstefnu félagssin. 

Kynntar voru niðurstöður könnunar sem gerð var á 

vinnustöðum. Farið var yfir stöðuna í samninga-
málum við Becromal. Sagt var að framkvæmdum við 

eitt af húsum félagsins á Illugatöðum væri lokið. Sagt 

var frá aðalfundum Orlofsbyggðanna á Illuga-

stöðum, á Einarsstöðum, Svignaskarði og í 
Flókalundi. Samþykkt var að fara í uppfærslu á 

heimasíðu félagsins. Lagt var fram svar frá ASÍ þar 

sem engar athugasemdir eru gerðar við þær 
breytingar sem gerðar voru á reglugerð Sjúkrasjóðs 

félagsins á síðasta aðalfundi. 
 

Á fundi 19. júní var m.a. sagt frá námskeiðinu Ungir 
leiðtogar sem ASÍ stóð fyrir en tveir félagsmenn fóru 

á það. Sagt var frá því að búið væri að skrifa undir 

nýjan samning við Becromal og að búið væri að 

samþykkja hann. Björn formaður sagði frá 
útvíkkuðum formannafundi SGS sem hann og Anna 

varaformaður sóttu fyrir hönd félagsins. Lagðar voru 

fram fyrstu hugmyndir um lagabreytingar og 
breytingar á reglugerðum byggingasjóðs og 

starfsgreinadeilda. Stjórnin samþykkti að vinna þetta 

áfram. Farið var yfir tölur greiðanda félagsgjalda árið 
2017 og stöðu á innheimtu félagsgjalda og þeirra 

mála sem eru hjá Mótus. Ákveðið að þýða 

upplýsingabækling á fleiri tungumál. Lagt var fram 

bréf þar sem boðað var til 5. þings ASÍ-UNG. 
Ákveðið að senda þrjá fulltrúa á þingið 
 

Á fundi 27. ágúst var m.a. farið yfir tillögur að 

lagabreytingum hjá félaginu. Kynntar voru 
niðurstöður könnunar vegna kvenna af erlendum 

uppruna á íslenskum vinnumarkaði sem gerð var á 

svæðinu í samvinnu við SGS. Lögð var fyrir 
tilkynning frá ASÍ þar sem boðað var til þings 

sambandsins. Farið var yfir komandi samninga og 

verkefni næstu mánuði þeim tengdum. Sagt var frá og 

kynnt dagskrá á LÝSU sem var í Hofi í september. 
Félagið tók þátt í annað sinn ásamt ASÍ og öðrum 

félögum. Sagt var frá fundi sem átti að vera á Húsavík 

í september, en um var að ræða seinni fund í hringferð 
ASÍ um landið til að undirbúa 42. þing ASÍ. Kynnt 

var niðurstaða Félagsdóms frá 4. júlí sl. en þar var 

kveðinn upp dómur sem varðar félagsmann Einingar-
Iðju. Um tímamótadóm er að ræða sem víst er að hafa 

mun mikið fordæmisgildi. Tekið var fyrir boð á 

fulltrúaráðsfund Alþýðusambands Norðurlands. 

Hverju félagi er heimilt að senda 3 atkvæðisbæra 
fulltrúa og var ákveðið að senda 3 fulltrúa á það. 
 

Á fundi 8. október var bókuð ályktun vegna 

ákvörðunar stjórnar Icelandair um að þrýsta á 118 
manns sem er í hlutastarfi að fara í 100% starf óháð 

aðstæðum. Undirbúningsvinna fyrir þing ASÍ. Farið 



 

10 

Eining-Iðja, ársreikningur 2018 

var yfir tillögur að kröfugerð SGS. Anna sagði frá 

fulltrúaráðsfundi AN sem haldinn var á Illugastöðum í 

september. Fjallað var um málefni Stapa lífeyrissjóðs. 
Fjallað var um fara þyrfti í sambærilegar framkvæmdir 

á þremur húsum félagsins á Illugastöðum eins og gert 

var fyrr á árinu í húsi nr. 15. Lagðar voru fram 
fundargerðir deilda frá 17. september sl. og fóru 

formenn þeirra eða varaformenn yfir fundargerðirnar. 

Farið var yfir niðurstöður um lagabreytingar eftir að 

þær voru kynntar á fimm félagsfundum og á 
stjórnarfundum deilda. Umræða varð um 

eftirlitsfulltrúa vegna vinnustaðaeftirlits og formanni 

falið að ræða við önnur félög um framhaldið. 
 

Á fundi 19. nóvember var farið yfir hvernig þing ASÍ 

hefði tekist, en félagið átti 9 fulltrúa á þinginu. Björn 

fór yfir stöðuna í sambandi við kjarasamninga félags-
ins. Ákveðið var að fara í sambærilegar framkvæmdir 

á þremur húsum félagsins á Illugastöðum eins og gert 

var fyrr á árinu í húsi nr. 15. Samþykkt var erindi frá 

fjórum samtökum sem eru í samstarfi í að veita 
jólaaðstoð. Stjórnin samþykkti að veita styrk að 

upphæð kr. 900.000. Aftur var rætt um eftirlitsfulltrúa 

vegna vinnustaðaeftirlits og formanni falið að ganga til 
samninga við önnur félög um framhaldið. Rætt var um 

íbúð félagsins á Egilsstöðum. Samþykkt var að halda 

fundi í Svæðisráðunum í lok janúar og einnig var 
ákveðin dagsetning á aðalfundum deilda og aðalfundi 

félagsins. Lagt var fram samkomulag um matar- og 

kaffitíma hjá Akureyrarbæ frá 30. október sl. 

Samkomulagið gildir frá 1. júní 2015 þar til nýr 
kjarasamningur SNS og SGS tekur gildi. Sagt var frá 

að nokkrir bæjarfulltrúar hefðu fyrr þennan dag 

heimsótt félagið þar sem þau fengu kynningu á félaginu 
og starfsemi þess. Lagt var fram yfirlit yfir ferðir 

félagsins árið 2019. 
 

17. desember kynntu Hanna Þórey Guðmundsdóttir og 
Tómas Bjarnason, ráðgjafar hjá Gallup, niðurstöður 

kjarakönnunar sem gerð var fyrir Einingu-Iðju og AFL 

starfsgreinafélag. Farið var yfir stöðuna sem uppi er 

varðandi kjarasamninga félagsins. Uppstillinganefnd 
félagsins frir starfsárið 2019 – 2020 var samþykkt. 

Farið var yfir fundargerðir stjórna Matvæla- og 

þjónustudeildar frá 30. nóvember sl. og Iðnaðar- og 
tækjadeildar frá 27. nóvember sl.  
 

Á fundi 21. janúar var m.a lögð fram og samþykkt 

rekstraráætlun fyrir árið 2019. Farið var yfir stöðuna 
sem uppi er varðandi kjarasamninga félagsins. Lagt var 

fram félagatal frá því um áramótin. Fjallað um 

leiguverð orlofshúsa og ákvörðun tekin um leiguverð 

sumarsins. 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. Ákveðið var að halda starfsdag 
félagsins um miðjan september. Lögð var fram 

kynning frá ASÍ um námskeiðið Ungir leiðtogar og 

samþykkt að senda tvo unga félagsmenn á það. 

Á fundi 25. febrúar var m.a. farið yfir stöðuna 
varðandi kjarasamninga félagsins. Fjallað var um 

aðalfundi deildanna sem haldnir voru mánudaginn 

11. febrúar sl. Sagt var frá að búið væri að ganga frá 
kaupum á nýrri sjúkraíbúð í Reykjavík. Fjallað var 

um starfsmannamál á fundinum.  

 

Hermann Brynjarsson, endurskoðandi félagsins, kom 
á fund stjórnar 11. mars og kynnti reikninga fyrir 

síðasta ár. Stjórnin samþykkti reikningana og skrifaði 

undir þá. Á fundinum var einnig farið yfir dagskrá og 

gögn sem stjórnin mun leggja fram á aðalfundi 
félagsins þann 21. mars. Farið var yfir stöðuna 

varðandi kjarasamninga félagsins. Farið var yfir 

fundargerð stjórnar Matvæla- og þjónustudeildar frá 
4. mars sl. Lagður var fram listi yfir tillögu nefndar 

yfir fulltrúa í ráð og nefndir sem kosnar eru á 

aðalfundi félagsins. Einnig var lögð fram tillaga að 

lista yfir fulltrúa félagsins á ársfund Stapa, en Eining-
Iðja á rétt á að senda 41 fulltrúa á fundinn.  

 

Aðalfundir starfsgreinadeilda 

 
Aðalfundir starfsgreinadeilda Einingar-Iðju fóru 

fram 11. febrúar sl. í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Góð 

mæting var á fundina sem tókust mjög vel Í upphafi 
var sameiginleg dagskrá þar sem Bragi Bergmann frá 

FREMRI almannatengsl fjallaði á skemmtilegan hátt 

um limrur og fjölbreytileika þeirra. Að því loknu hélt 
hver deild fyrir sig sinn hefðbundna aðalfund, þar 

sem fram fóru venjuleg aðalfundarstörf. Í ár var kosið 

í öllum deildum til tveggja ára um embætti formanns, 

ritara og þriggja meðstjórnanda. Einnig var kosið um 
einn meðstjórnanda til eins árs í Iðnaðar- og 

tækjadeildinni og í Matvæla- og þjónustudeildinni. Í 

Opinberu deildinni þurfti einnig að kjósa 
varaformann til eins árs. 
 

Fundir og ársfundir 

Í maí var haldinn ársfundur Stapa, 5. þing ASÍ-UNG 
fór fram í september og í október fór fram 43. þing 

ASÍ. Eining-Iðja átti að sjálfsögðu fulltrúa á þessum 

stöðum og verður hér á eftir farið í örstuttu máli yfir 

það helsta sem gerðist á þessum samkomum. 
 

Ársfundur Stapa var haldinn 9. maí 2018 í 

Menningarhúsinu HOFI á Akureyri og átti félagið þar 

rétt á að senda 39 fulltrúa.  
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Mæting á fundinn var góð og fór hann vel fram. Á 

dagskrá fundarins voru hefðbundin ársfundarstörf. 39 

fulltrúar frá Einingu-Iðju áttu rétt á setu á fundinum 
þar sem Huld Aðalbjarnardóttir, formaður stjórnar, 

fór yfir skýrslu stjórnar um starfsemi sjóðsins á árinu 

2017. Þá fór Jóhann Steinar Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri yfir ársreiknings sjóðsins og áritanir og 

tryggingastærðfræðingurinn Bjarni Guðmundsson 

gerði grein fyrir tryggingafræðilegri stöðu. Var 

ársreikningur sjóðsins samþykktur samhljóða að 
yfirferð lokinni.  

Einnig kynntu Arne Vagn Olsen, fjárfestingar-

stjóri, og Jóna Finndís Jónsdóttir, áhættustjóri, 
fjárfestingar- og áhættustefnu sjóðsins. Á fundinum 

voru lagðar fram tillögur að breytingum á einstökum 

greinum samþykkta sjóðsins og gerði Einar 
Ingimundarson, lögfræðingur, grein fyrir þeim. Allar 

breytingatillögur voru samþykktar samhljóða.  

Á heimasíðunni www.stapi.is, má fá frekari 

upplýsingar um starfsemi sjóðsins.  
 

5. þing ASÍ-UNG 

Í september fór fram 5. þing ASÍ-UNG. Að þessu 

sinni var sérstaklega hugað að hlutverkum stéttar-
félaga hvað varðar yngra fólk á vinnumarkaði og 

hvaða áherslur sá hópur vill sjá í komandi 

kjarasamningum. Þrír fulltrúar sátu þingið fyrir hönd 
Einingar-Iðju og voru tveir þeirra kosin í varastjórn 

ASÍ-UNG, þau Ólafur Ólafsson og Hafdís Erna 

Ásbjarnardóttir. 
 

43. þing ASÍ 
Í lok október fór fram 43. þing Alþýðusambands 

Íslands. Þingið, sem bar yfirskriftina Sterkari saman! 

stóð yfir í þrjá daga og var haldið á Hilton Reykjavík 
Nordica. Seturétt á þinginu áttu alls um 300 

þingfulltrúar, þar af níu frá Einingu-Iðju. Fyrir þingið 

hafði fráfarandi forseti ASÍ, Gylfi Arnbjörnsson, lýst 
því yfir að hann ætlaði ekki að bjóða sig fram á ný, 

en hann var búinn að gegna embættinu frá því í 

október 2008. Drífa Snædal, framkvæmdastjóri 

Starfsgreinasambands Íslands, var kosin nýr forseti 
og er því fyrsta konan til að gegna því embætti í 102 

ára sögu sambandsins. 

Unnin var málefnavinna í hópum þar sem 
umfjöllunarefnin voru: Húsnæðisöryggi, Tekju-

skipting og jöfnuður, Heilbrigðisþjónusta og velferð, 

Tækniþróun og skipulag vinnunnar og Jafnvægi 
atvinnuþátttöku og einkalífs. Sex ályktanir og stefnur 

voru afgreiddar á þinginu. Ályktun um kvennafrí, 

stefna um tekjuskiptingu og jöfnuð, stefna um 

húsnæðismál, stefna um heilbrigðisþjónustu og 
velferðarkerfið, stefna um jafnvægi atvinnuþátttöku 

og einkalífs og stefna um tækniþróun og skipulag 

vinnunnar fóru í gegnum umræðu á þinginu og voru 

að því loknu afgreiddar. 
Miklar breytingar urðu á miðstjórn ASÍ sem 

kjörin var til næstu tveggja ára, en einungis fjórir af 

12 meðlimum hennar sitja áfram í henni. Björn 
Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju og SGS, var 

kjörinn til áframhaldandi setu í miðstjórn. Í fyrsta 

sinn er jafnt kynjahlutfall í miðstjórn en í henni sitja 

nú sex karlar og sex konur. 
 

Framkvæmdir hjá félaginu 

Á starfsárinu þurfti að fara í framkvæmdir í húsi 

félagsins nr. 15 á Illugastöðum. Skipt var um 
einangrun í gólfi, en til að það væri hægt þurfti að 

tæma húsið og rífa upp allt gólfið. Ný einangrun, 

nýjar plötur og nýtt gólfefni var sett í staðin. Hægt 
var að nota sömu innréttingar í stofu og eldhúsi. 

Jafnframt var ákveðið að endurnýja baðherbergið þar 

sem m.a. voru settar flísar á gólf og veggi, ný 

innrétting og ný sturta. Nú er verið að lagfæra 3 hús 
félagsins á sama hátt. 

 
Ennfremur var farið í almennt viðhald, í öðrum 

orlofshúsum og íbúðum, þar sem alltaf er þörf 

endurbóta. 
 

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 áttunda 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. 

  

http://www.stapi.is/
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2018 2017

Afkoma fyrir fjármagnstekjur og gjöld

Félagssjóður .............................................................................................................. 42.125.241 50.773.521 

Sjúkrasjóður ..............................................................................................................  ( 14.836.252) 9.705.825 

Orlofssjóður ............................................................................................................... 3.681.871 8.961.642 

Vinnudeilusjóður ......................................................................................................  ( 17.037.247)  ( 14.695.498)

Fræðslusjóður ........................................................................................................  ( 22.068.284)  ( 19.128.450)

Byggingarsjóður ..................................................................................................... 4.442.517  ( 962.966)

Hússjóður Dalvíkur ......................................................................................................   (1.892.752)   (2.237.832)

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................   (651.645)   (663.964)

 ( 6.236.551) 31.752.278

Afkoma ársins

Félagssjóður ................................................................................................................... 302.674 3.300.833 

Sjúkrasjóður ..................................................................................................................  (12.202.084) 12.766.285 

Orlofssjóður ....................................................................................................................  (3.894.823) 95.959.418 

Vinnudeilusjóður .......................................................................................................... 16.951.135 30.015.351 

Fræðslusjóður ............................................................................................................ 491.425  (2.595.950)

Byggingarsjóður ..................................................................................................... 4.191.132  (1.343.263)

Hússjóður Dalvíkur ....................................................................................................   (2.808.344)   (2.964.999)

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................   (2.447.150)   (2.447.018)

583.965 132.690.657 

Yfirlit um rekstrarafkomu 2018
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31.12.2018 31.12.2017

Eignir

Félagssjóður .................................................................................................................. 553.331.550 628.442.270 

Sjúkrasjóður .................................................................................................................. 121.765.411 133.967.495 

Orlofssjóður ................................................................................................................. 491.570.521 458.704.298 

Vinnudeilusjóður ........................................................................................................ 517.122.303 500.171.168 

Fræðslusjóður .......................................................................................................... 504.003 12.578 

Byggingarsjóður .......................................................................................................... 77.439.927 81.930.984 

Hússjóður Dalvíkur ..................................................................................................... 14.976.677 16.060.311 

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................ 41.291.152 42.436.855 

Kröfur/skuldir milli sjóða ..............................................................................................  (824.280.696)  (879.234.755)

 993.720.848 982.491.204 

    

 

Eigið fé

Félagssjóður .................................................................................................................. 145.611.431 145.308.757 

Sjúkrasjóður ................................................................................................................. 121.765.411 133.967.495 

Orlofssjóður .............................................................................................................. 172.213.917 161.256.863 

Vinnudeilusjóður ....................................................................................................... 517.122.303 500.171.168 

Fræðslusjóður ................................................................................................................. 504.003 12.578 

Byggingarsjóður .......................................................................................................... 71.797.090 67.605.958 

Hússjóður Dalvíkur ..............................................................................................  (22.195.997)  (19.387.653)

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................  (30.422.249)  (27.975.099)

976.395.909 960.960.067 

Skuldir  

Félagssjóður ................................................................................................................. 407.720.119 483.133.513 

Orlofssjóður ................................................................................................................. 319.356.604 297.447.435 

Byggingarsjóður ............................................................................................................... 5.642.837 14.325.026 

Hússjóður Dalvíkur ..................................................................................................... 37.172.674 35.447.964 

Hússjóður Siglufjarðar ............................................................................................ 71.713.401 70.411.954 

Kröfur/skuldir milli sjóða ..............................................................................................  (824.280.696)  (879.234.755)

 17.324.939 21.531.137 

Eigið fé og skuldir samtals 993.720.848 982.491.204 

 

 

Yfirlit um efnahag 31. desember 2018
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Skýringar  2018  2017

Rekstrartekjur

Félagsgjöld / iðgjöld ........................................................................................................ 198.731.685 186.234.152 

Aðrar tekjur …...........................................................................................................  3.623.000 4.399.000 

202.354.685 190.633.152 

Rekstrargjöld

Skattgreiðslur til SGS og ASÍ ................................................................................................................................ 19.940.240 19.090.135 

Skrifstofa Einingar-Iðju ................................................................................................ 78.833.782 70.666.953 

Kostnaður vegna svæðisráða og starfsgreinadeilda .................................................................................3 4.829.280 3.822.618 

Annar kostnaður ............................................................................................................2 56.062.846 45.340.313 

Afskriftir ........................................................................................................................10 563.296 939.612 

160.229.444 139.859.631 

Tekjuafgangur af rekstri 42.125.241 50.773.521 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ..................................................................................................................... 12.250.032 9.923.541 

Vaxtagjöld og bankakostnaður .............................................................................................   ( 11.572.599)   ( 6.896.229)

677.433 3.027.312 

Tekjuafgangur af reglulegri starfsemi 42.802.674 53.800.833 

Aðrar tekjur/(gjöld)

Framlag í sjóði félagsins ....................................................................................................   (42.500.000)   (50.500.000)

Tekjuafgangur ársins 302.674 3.300.833 

Félagssjóður

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Innréttingar og búnaður ............................................................................................. 2.023.741 2.225.250 

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir ........................................................................................................................8 2.218.343 792.952 

Fastafjármunir samtals 4.242.084 3.018.202 

Millireikningar sjóða

Orlofssjóður ...........................................................................................................  319.356.604 297.447.435 

Hússjóður Siglufjarðar .............................................................................................  71.713.401 70.411.954 

Hússjóður Dalvíkur ................................................................................................................... 37.172.674 35.447.964 

Byggingarsjóður .......................................................................................................... 5.642.837 14.325.026 

433.885.516 417.632.379 

Veltufjármunir

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………………………………………………………. 9 17.440.419 21.275.776 

Aðrar skammtímakröfur ............................................................................................  12.805.426 44.860.470 

Handbært fé ..................................................................................................................... 84.958.105 141.655.443 

115.203.950 207.791.689 

Eignir samtals 553.331.550 628.442.270 

Félagssjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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Eigið fé og skuldir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Eigið fé 11 

Hrein eign .................................................................................................................. 145.611.431 145.308.757 

Skammtímaskuldir

Ýmsar skammtímaskuldir .............................................................................................. 17.324.939 21.531.137 

Millireikningar sjóða

Sjúkrasjóður ................................................................................................................... 67.631.534 80.891.002 

Vinnudeilusjóður ............................................................................................................ 322.259.643 380.698.796 

Fræðslusjóður ...........................................................................................................  504.003 12.578 

390.395.180 461.602.376 

Skuldir samtals 407.720.119 483.133.513 

Eigið fé og skuldir samtals 553.331.550 628.442.270 

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Félagssjóður
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Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Iðgjöld ......................................................................................................................... 163.168.269 153.506.460 

Rekstrargjöld

Sjúkarsjóðsgreiðslur til félagsmanna ………………………………………………………………………..4 163.514.623 130.567.859 

Annar rekstrarkostnaður .......................................................................................................5 2.583.463 2.559.794 

Skrifstofukostnaður ......................................................................................................... 11.906.435 10.672.982 

178.004.521 143.800.635 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af rekstri   (14.836.252) 9.705.825 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ................................................................................................................... 2.634.168 3.060.460 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) ársins   ( 12.202.084) 12.766.285 

Sjúkrasjóður

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Veltufjármunir

Félagssjóður ................................................................................................................... 67.631.534 80.891.002 

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………………………………………………….. 9 11.922.274 13.494.920 

Handbært fé ..................................................................................................................... 42.211.603 39.581.573 

121.765.411 133.967.495 

Eignir samtals 121.765.411 133.967.495 

Eigið fé 11 

Hrein eign .................................................................................................................. 121.765.411 133.967.495 

Eigið fé samtals 121.765.411 133.967.495 

Sjúkrasjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Iðgjöld atvinnurekenda ................................................................................................ 78.264.374 73.459.767 

Leigutekjur orlofshúsa ..............................................................................................  27.688.000 25.160.100 

105.952.374 98.619.867 

Rekstrargjöld

Orlofshús, orlofsbyggðir og orlofsstyrkir ......................................................................................6 73.849.714 63.338.003 

Annar rekstrarkostnaður .......................................................................................................7 918.657 4.547.601 

Skrifstofukostnaður ...................................................................................................  17.999.634 16.134.952 

Afskriftir .............................................................................................................................10 9.502.498 5.637.669 

102.270.503 89.658.225 

Tekjuafgangur af rekstri 3.681.871 8.961.642 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ....................................................................................................................... 46.879 65.492 

Vaxtagjöld og verðbætur ..........................................................................................    (7.623.573)   (5.551.298)

  (7.576.694)   (5.485.806)

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af reglulegri starfsemi   (3.894.823) 3.475.836 

Óreglulegar tekjur/(gjöld)

Söluhagnaður orlofsíbúðar ............................................................................................. 0 92.483.582 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) ársins   (3.894.823) 95.959.418 

Orlofssjóður

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Áhöld og innréttingar ..............................................................................................  17.430.177 7.607.480 

Orlofshús ...................................................................................................................  437.921.355 417.756.229 

455.351.532 425.363.709 

Aðrar eignir:

Eignarhlutir í orlofsbyggðum ......................................................................................... 27.673.386 26.744.457 

Fastafjármunir samtals 483.024.918 452.108.166 

Veltufjármunir

Iðgjaldakröfur ……………………………………………………………………………………………….. 9 7.037.437 6.565.096 

Handbært fé ..................................................................................................................... 1.508.166 31.036 

8.545.603 6.596.132 

Eignir samtals 491.570.521 458.704.298 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 11 

Hrein eign ..................................................................................................................  172.213.917 161.256.863 

Millireikningar sjóða

Félagssjóður .......................................................................................................  319.356.604 297.447.435 

Eigið fé og skuldir samtals 491.570.521 458.704.298 

Orlofssjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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Skýringar 2018 2017

Rekstrargjöld

Beinn kostnaður vegna kjarasamninga ...................................................................  3.708.887 2.747.897 

Launakostnaður vegna kjarasamninga ...........................................................  13.328.360 11.947.601 

17.037.247 14.695.498 

Gjöld umfram tekjur af rekstri   (17.037.247)   (14.695.498)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ............................................................................................................................ 13.988.382 10.710.849 

Aðrar tekjur/(gjöld)

Framlag úr félagssjóði ....................................................................................  20.000.000 34.000.000 

Tekjuafgangur ársins 16.951.135 30.015.351 

Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Langtímafjármunir:

Bundnar bankainnistæður .....................................................................................  72.193.050 119.472.372 

Veltufjármunir

Félagssjóður .............................................................................................................  322.259.643 380.698.796 

Handbært fé ..................................................................................................................... 122.669.610 0 

444.929.253 380.698.796 

Eignir samtals 517.122.303 500.171.168 

Eigið fé 11 

Hrein eign ..................................................................................................................  517.122.303 500.171.168 

Eigið fé samtals 517.122.303 500.171.168 

Vinnudeilusjóður

Rekstrarreikningur ársins 2018

Vinnudeilusjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Eining-Iðja, ársreikningur 2018 25



Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Innheymta starfsmenntasjóða ….................................................................  2.287.007 0 

Aðrar tekjur .............................................................................................................  1.532.200 0 

3.819.207 0 

Rekstrargjöld

Fræðslunámskeið, fundir og styrkir ......................................................................................................................... 4.484.587 2.812.608 

Söguritun …………………………………………………………………………………………………….  9.532.496 7.584.656 

Útgáfuhátíð …........................................................................................................  1.481.996 0 

Skrifstofukostnaður ............................................................................................................................ 9.649.413 8.649.776 

Innheimtukostnaður .................................................................................................................................... 95.476 81.410 

25.887.491 19.128.450 

Gjöld umfram tekjur af rekstri   (22.068.284)   (19.128.450)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ......................................................................................................................... 59.709 32.500 

Aðrar tekjur/(gjöld)

Framlag úr félagssjóði .................................................................................... 22.500.000 16.500.000 

Gjöld umfram tekjur ársins 491.425   (2.595.950)

Fræðslusjóður

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Veltufjármunir

Félagssjóður ..............................................................................................................  504.003  12.578 

Eignir samtals 504.003 12.578 

Eigið fé 11 

Hrein eign .................................................................................................................. 504.003 12.578 

Eigið fé og skuldir samtals 504.003 12.578 

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Fræðslusjóður
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Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Húsaleiga .................................................................................................................... 10.720.278 7.203.212 

Reiknuð húsaleiga ..................................................................................................  4.016.277 3.823.531 

14.736.555 11.026.743 

Rekstrargjöld

Húsnæðiskostnaður, Skipagata ..............................................................................  4.395.485 6.236.966 

Skrifstofukostnaður ……………………………………………………………………………………………  1.407.496 1.261.686 

Afskriftir .....................................................................................................................10 4.491.057 4.491.057 

10.294.038 11.989.709 

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) af rekstri 4.442.517   (962.966)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtagjöld .........................................................................................................................   (251.385)   (380.297)

Tekjuafgangur (gjöld umfram tekjur) ársins 4.191.132   (1.343.263)

Byggingarsjóður

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Skipagata 14 ...........................................................................................................  77.439.927 81.930.984 

Eignir samtals 77.439.927 81.930.984 

Eigið fé

Eigið fé 11 

Hrein eign ..................................................................................................................  71.797.090 67.605.958 

Skammtímaskuldir

Félagssjóður ....................................................................................................................... 5.642.837 14.325.026 

Eigið fé og skuldir samtals 77.439.927 81.930.984 

Byggingarsjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Húsaleigutekjur ........................................................................................................  534.000 516.000 

Rekstrargjöld

Húsaleiga ........................................................................................................  0 449.360 

Annar rekstrarkostnaður fasteignar ............................................................................. 5.878 70.359 

Skrifstofukostnaður …………………………………………………………………………………………………. 1.101.738 987.603 

Afskriftir ..........................................................................................................................10 1.083.634 1.165.773 

2.426.752 2.753.832 

Gjöld umfram tekjur af rekstri   (1.892.752)   (2.237.832)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtagjöld og verðbætur ........................................................................................    (915.592)   (727.167)

Gjöld umfram tekjur ársins   (2.808.344)   (2.964.999)

Hússjóður Dalvíkur

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Fasteignir ..............................................................................................................  11.520.000 11.760.000 

Áhöld, innréttingar og tæki ............................................................................................................ 3.456.677 4.300.311 

14.976.677 16.060.311 

Eignir samtals 14.976.677 16.060.311 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 11 

Skuldir umfram eignir .............................................................................................    (22.195.997)   (19.387.653)

Skammtímaskuldir

Félagssjóður ................................................................................................................ 37.172.674 35.447.964 

Eigið fé og skuldir samtals 14.976.677 16.060.311 

Hússjóður Dalvíkur

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Reiknuð húsaleiga ..................................................................................................  1.544.079 1.469.977 

Húsaleiga ........................................................................................................  720.895 531.354 

2.264.974 2.001.331 

Rekstrargjöld

Rafmagn og hiti .............................................................................................................. 219.025 182.657 

Fasteignagjöld og tryggingar ......................................................................................................... 196.404 163.616 

Viðhald og rekstur ..............................................................................................  253.749 185.716 

Skrifstofukostnaður ……………………………………………………………………………………………  1.101.738 987.603 

Afskriftir .................................................................................................................................11 1.145.703 1.145.703 

2.916.619 2.665.295 

Gjöld umfram tekjur af reglulegri starfsemi   (651.645)   (663.964)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtagjöld og verðbætur ...................................................................................    (1.795.505)   (1.783.054)

Gjöld umfram tekjur ársins   ( 2.447.150)   ( 2.447.018)

Hússjóður Siglufjarðar

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Fasteignir ................................................................................................................  41.291.152 42.436.855 

Eignir samtals 41.291.152 42.436.855 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 11 

Skuldir umfram eignir .............................................................................................   (30.422.249)   (27.975.099)

Skammtímaskuldir

Félagssjóður ................................................................................................................ 71.713.401 70.411.954 

Eigið fé og skuldir samtals 41.291.152 42.436.855 

Efnahagsreikningur 31. desember 2018

Hússjóður Siglufjarðar
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Skýringar 2018 2017

Rekstrartekjur

Framlag félagssjóðs ........................................................................................................... 78.833.782 70.666.953 

Framlag sjúkrasjóðs ..................................................................................................... 11.906.435 10.672.982 

Framlag orlofssjóðs ..................................................................................................... 17.999.634 16.134.952 

Framlag vinnudeilusjóðs ..................................................................................................... 13.328.360 11.947.601 

Framlag fræðslusjóðs ..................................................................................................... 9.649.413 8.649.776 

Framlag Byggingasjóðs ……………………………………………………………………………………  1.407.496 1.261.686 

Framlag hússjóðs Dalvíkur ……………………………………………………………………………………  1.101.738 987.603 

Framlag hússjóðs Siglufjarðar …………………………………………………………………………………… 1.101.738 987.603 

Kostnaðarþátttaka  ...................................................................................................... 51.202.888 47.062.252 

Aðrar tekjur ...............................................................................................................  0 2.911.671 

186.531.484 171.283.079 

Rekstrargjöld

Laun ............................................................................................................................... 134.807.862 125.450.985 

Bifreiðastyrkir ................................................................................................................ 2.298.063 1.935.090 

Lífeyris-, sjúkra- og orlofssjóður ...................................................................................... 19.501.307 16.442.549 

Tryggingagjald ................................................................................................................. 10.813.479 9.613.010 

Kaffisjóður ........................................................................................................................ 1.136.836 1.307.866 

Póstur og sími ............................................................................................................  3.585.637 3.239.633 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................ 1.147.215 1.154.359 

Húsaleiga ………………………………………………………………………………………………..  5.560.356 5.293.508 

Ræsting og rafmagn  .................................................................................................  632.303 490.660 

Ritföng, prentun og pappír ............................................................................................ 664.166 547.090 

Kostnaður vegna tölvuvinnslu og skrifstofu ................................................................................................ 4.455.570 3.828.327 

Atvinnurekstrartryggingar .........................................................................................  1.872.575 1.965.041 

Annar kostnaður .............................................................................................................................. 39.680 6.995 

Vaxtagjöld ........................................................................................................................ 16.435 7.966 

 186.531.484 171.283.079 

Mismunur tekna og gjalda 0 0 

Skrifstofa Einingar - Iðju

Rekstrarreikningur ársins 2018
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2018 2017

Skýringar

Rekstrartekjur

Iðgjöld ........................................................................................................................ 440.164.328 413.200.379 

Húsaleiga .................................................................................................................... 39.663.173 33.410.666 

Kostnaðarþátttaka  ...................................................................................................... 51.202.888 47.062.252 

Aðrar tekjur ..................................................................................................................... 7.442.207 7.310.671 

538.472.596 500.983.968 

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ..........................................................................................  165.122.648 151.506.544 

Greiðslur til félagsmanna .........................................................................................  177.215.910 140.271.063 

Rekstur og viðhald fasteigna ...................................................................................  70.571.360 64.307.478 

Annar rekstrarkostnaður .........................................................................................  115.013.041 99.766.791 

Afskriftir ...........................................................................................................................10 16.786.188 13.379.814 

544.709.147 469.231.690 

Tekjuafgangur af rekstri (gjöld umfram tekjur)   (6.236.551) 31.752.278 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur .................................................................................................................... 7.965.198 9.625.850 

Vaxtagjöld og bankakostnaður .............................................................................................   (1.144.682)   (1.171.053)

6.820.516 8.454.797 

Tekjuafgangur af reglulegri starfsemi 583.965 40.207.075 

Óreglulegar tekjur/(gjöld)

Söluhagnaður fastafjármuna ……………………………………………………………………….  0 92.483.582 

Tekjuafgangur ársins 583.965 132.690.657 

Samandreginn rekstrarreikningur

Rekstrarreikningur ársins 2018
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Eignir Skýringar 31.12.2018 31.12.2017

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir: 10 

Innréttingar og búnaður .........................................................................................  22.910.595 14.133.041 

Fasteignir .................................................................................................................... 568.172.434 553.884.068 

591.083.029 568.017.109 

Aðrar eignir:

Eignarhlutir í orlofsbyggðum ......................................................................................... 27.673.386 26.744.457 

Áhættufjármunir og langtímakröfur:

Eignarhlutir ……………………………………………………………………………………………………………8 2.218.343 792.952 

Bundnar bankainnistæður .....................................................................................  72.193.050 119.472.372 

74.411.393 120.265.324 

Fastafjármunir samtals 693.167.808 715.026.890 

Veltufjármunir

Iðgjaldakröfur …………………………………………………………………………………………………………. 36.400.130 41.335.792 

Ýmsar skammtímakröfur ...........................................................................................  12.805.426 44.860.470 

Handbært fé ..................................................................................................................... 251.347.484 181.268.052 

300.553.040 267.464.314 

Eignir samtals 993.720.848 982.491.204 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 11 

Hrein eign ................................................................................................................  976.395.909 960.960.067 

Skammtímaskuldir

Ýmsar skammtímaskuldir .........................................................................................  17.324.939 21.531.137 

Eigið fé og skuldir samtals 993.720.848 982.491.204 

Samandreginn efnahagsreikningur

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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2018 2017

Skýringar

Rekstrarhreyfingar

Hreint veltufé frá rekstri:

Tekjuafgangur ársins ...................................................................................................... 583.965 132.690.657 

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi frá rekstri:

Afskriftir .......................................................................................................................10 16.786.188 13.379.814 

Söluhagnaður fastafjármuna ……………………………………………………………………….  0   (92.483.582)

Aðrir liðir ....................................................................................................................   (1.425.391) 449.076 

 15.944.762 54.035.965 

Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða:

Iðgjaldakröfur og aðrar skammtímakröfur .............................................................  4.090.706   (17.325.146)

Skammtímaskuldir .....................................................................................................    (4.206.198)   (6.766.005)

   (115.492)   (24.091.151)

 

Handbært fé frá rekstri  15.829.270 29.944.814 

 

Fjárfestingahreyfingar  

Keyptir fastafjármunir ..............................................................................................10   (17.584.108)   (259.173.648)

Endurbætur orlofshúsa …………………………………………………………………………………………………….11   (8.345.052)   (4.832.319)

Breyting bundinna bankainnistæðna .......................................................................  47.279.322 95.430.820 

Sala fastafjármuna ...................................................................................................... 32.900.000 127.385.300 

 54.250.162   (41.189.847)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé  70.079.432   (11.245.033)

 

Handbært fé í ársbyrjun ............................................................................................... 181.268.052 192.513.085 

Handbært fé í árslok  251.347.484 181.268.052 

Sjóðstreymi ársins 2018
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1.   Almmennar upplýsingar

1.1.   Yfirlit um helstu reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskila

Innlausn tekna

Aðrar rekstrartekjur

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

20%

2-4%

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

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

Skýringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

endingartíma eignanna sem hér segir:

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

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

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

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

samkvæmt matinu.

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

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum.

Iðgjöld eru færð til tekna miðað við innsendar skilagreinar.
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Aðrar eignir, langtímakröfur og áhættufjármunir

Iðgjöld  

Handbært fé

2018 2017

2. Annar rekstrarkostnaður

Stjórnarlaun .....................................................................................................................................................3.894.600 3.621.400 

Ferðakostnaður .........................................................................................................................................4.515.879 4.253.427 

Funda-, móttöku- og auglýsingakostnaður ......................................................................................................................................9.533.771 5.420.630 

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................1.372.363 1.380.908 

Kerfisleiga og heimasíða ...................................................................................................... 5.092.620 3.269.050 

Félagsblað ..................................................................................................................................... 4.641.082 4.346.820 

Framlag 1. maí .............................................................................................................................................1.045.280 1.045.280 

Rekstur ljósritunarvélar .....................................................................................................................................578.249 625.453 

Uppihaldskostnaður vegna ferða og funda ...............................................................................................................................................1.568.038 1.089.125 

Áprentaðir munir til félgasmanna ……………………………………………………………………………………………………..1.899.179 2.284.921 

Launa- og viðhorfskönnun .............................................................................................................................3.560.101 3.022.925 

Menningar- og líknarmál, styrkir og gjafir  .....................................................................................................................................5.665.829 2.272.531 

Styrktarauglýsingar ....................................................................................................................... 377.620 450.154 

Verkefnastjórnun á Norðurlandi ……………………………………………………………………………………. 686.163 960.730 

Viðhald og endurnýjun áhalda ..................................................................................................................2.070.900 1.419.474 

Bækur, blöð og tímarit ...................................................................................................................................55.515 45.843 

Neytendasamtökin  .........................................................................................................................................50.000 0 

Innheimtukostnaður ....................................................................................................................................2.201.516 1.877.180 

Lögfræðikostnaður .............................................................................................................................................3.806.160 4.673.394 

Kostnaður v/ársfunda og þinga ..........................................................................................................................................................569.430 1.283.596 

Námskeið stjórnar og starfsmanna ...................................................................................................................................................1.703.026 322.200 

Niðurfærðar kröfur/iðgjöld, breyting ................................................................................................................................  (382.121)    (122.365)

Ýmis annar kostnaður ..............................................................................................................................................1.557.646 1.797.637 

56.062.846 45.340.313 

Skýringar

Iðgjöld eru færð til tekna á grundvelli skilagreina sem félaginu berast frá launagreiðendum og útistandandi iðgjöld færð sem

kröfur um áramót.

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

af sjóði, óbundnum bankainnstæðum og fjárvörslureikningum.

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

gangverði eða kostnaðarverði. Bundnar bankainnistæður eru flokkaðar með langtímakröfum þegar þær eru bundnar til lengri

tíma en 12 mánaða.
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3. Kostnaður vegna svæðisráða og starfsgreinadeilda 2018 2017

Ferðir og fundir ........................................................................................................... 3.594.916 2.605.644 

Kostnaður vegna húsnæðis ...................................................................................... 552.974 547.410 

Starfsgreinadeildir ferðir, fundir og annar kostnaður ...................................................................................... 217.955 197.505 

Ýmiss skrifstofukostnaður ........................................................................................... 463.435 472.059 

4.829.280 3.822.618 

4. Sjúkrasjóðsgreiðslur til félagsmanna

Dagpeningar ..................................................................................................................... 126.766.793 97.515.070 

Útfararstyrkir ................................................................................................................. 5.530.000 3.760.000 

Sjúkraþjálfun/nudd .................................................................................................................... 8.252.694 8.790.143 

Líkamsrækt ................................................................................................................. 13.791.606 11.354.834 

Aðrir styrkir ..................................................................................................................... 7.735.552 7.575.413 

Krabbameinsskoðun ................................................................................................. 1.437.978 1.572.399 

163.514.623 130.567.859 

5. Annar kostnaður sjúkrasjóðs

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................ 890.449 895.993 

Innheimtukostnaður .................................................................................................................................... 1.968.134 1.678.181 

Læknisvottorð ......................................................................................................................... 39.070 86.230 

Niðurfærð iðgjöld, breyting …………………………………………………………………………………………………………   (314.190)   (100.610)

2.583.463 2.559.794 

6. Orlofshús, orlofsbyggðir og orlofsstyrkir

Rekstrarfélög orlofshúsa ...................................................................................... 35.711.807 33.051.430 

Orlofsferðir .................................................................................................................. 194.078 764.114 

Orlof að eigin vali og niðurgeiðsla frístundamiða ............................................................................................................ 9.022.622 6.126.482 

Rekstur íbúða í Reykjavík ............................................................................................. 16.679.562 14.157.424 

Kötluholt ………………………………………………………………………………………………………. 685.000 650.000 

Rauðarárstígur ......................................................................................................... 4.639.684 4.133.572 

Rekstur Bjarteyjarsandur .......................................................................................................... 900.000 860.185 

Sumarhús Tjarnargerði ................................................................................................... 3.012.375 2.282.647 

Rekstur Útgarðs 6 ....................................................................................................... 721.953 612.149 

Spánn leiguíbúð ………………………………………………………………………………………………. 1.537.527 0 

Rekstur Garðshorn ....................................................................................................... 745.106 700.000 

73.849.714 63.338.003 

Skýringar
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7. Annar kostnaður orlofssjóðs 2018 2017

Endurskoðun, reikningsskil og sérfræðiaðstoð ................................................................................................................ 404.263 406.780 

Ýmis kostnaður ................................................................................................. 92.761 3.699.920 

Innheimtukostnaður .................................................................................................................................... 574.481 489.846 

Niðurfærð iðgjöld, breyting …………………………………………………………………………………………….   (152.848)   (48.945)

918.657 4.547.601 

8. Eignarhlutir

Eignarhlutir sundurliðast þannig:

Bókfært verð Nafnverð

Alþýðuhúsið, húsfélag ……………………………………………………………………………………………………… 2.218.343 2.218.343 

9.  Útistandandi iðgjöld

31.12.2018 31.12.2017

Iðgjaldakröfur greinast þannig:

42.313.217 49.379.385 

  (5.913.087)   (8.043.593)

36.400.130 41.335.792 

Skipting á sjóði:

17.440.419 21.275.776 

11.922.274 13.494.920 

7.037.437 6.565.096 

36.400.130 41.335.792 

Skýringar

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

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

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

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

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

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

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

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

Varanlegir rekstrarfjármunir, endurmat þeirra og afskriftir greinast þannig:

Félagssjóður Bygginga- Hússjóður Hússjóður Hússjóður Samtals

sjóður Dalvíkur Dalvíkur Siglufjarðar

Innréttingar Fasteignir Innbú Fasteignir Fasteignir Áhöld, innr. Fasteignir

Heildarverð1/1............................................................................17.181.363 430.370.105 12.685.192 159.859.079 12.000.000 9.257.720 51.554.683 692.908.142 

Endurmat á árinu ...................................................................0 22.268.000 0 0 0 0 0 22.268.000 

Keypt á árinu .................................361.787 4.898.746 12.323.575 0 0 0 0 17.584.108 

Heildarverð 31/12 ....................................................................17.543.150 457.536.851 25.008.767 159.859.079 12.000.000 9.257.720 51.554.683 732.760.250 

Afskrifað 1/1..............................................................................14.956.113 12.613.876 5.077.712 77.928.095 240.000 4.957.409 9.117.828 124.891.033 

Afskrifað á árinu .........................................................................563.296 7.001.620 2.500.878 4.491.057 240.000 843.634 1.145.703 16.786.188 

Afskrifað alls 31/12..............................................................15.519.409 19.615.496 7.578.590 82.419.152 480.000 5.801.043 10.263.531 141.677.221 

Bókfært verð samtals .................................................................2.023.741 437.921.355 17.430.177 77.439.927 11.520.000 3.456.677 41.291.152 591.083.029 

Fasteignir félagsins í árslok 2018 voru eftirtaldar:

Fasteignam. Brunabótam. Bókfært verð

Húseignin Skipagata 14 .............................................................................................71.170 143.122 77.440 

Álalind 2 …………………………………………………….. 226.950 211.200 232.846 

íbúð Ásholt 2, 3. hæð .....................................................30.450 20.785 11.968 

íbúð Ásholt 2, 4. hæð .....................................................51.000 38.145 20.845 

Íbúð Sóltúni 30 ……………………………………. 41.650 24.350 28.771 

Orlofshús Illugastöðum  ............................................................................76.530 248.100 76.530 

Orlofshús Einarsstöðum ............................................................................13.250 16.150 13.250 

Orlofshús Svignaskarði ............................................................................27.550 29.850 27.550 

Orlofshús Flókalundi ...........................................................................................4.350 12.100 4.350 

Íbúð Útgarður 6, Egilsstaðir ...................................................................14.350 24.050 5.062 

Orlofshús Tjarnargerði …………………. 30.250 31.664 11.948 

Eyrargata 24b ...........................................................................7.650 43.900 41.291 

Hafnarbraut 5 …………………………………………… 4.340 14.450 11.520 

599.490 857.866 563.372 

Orlofssjóður

Skýringar
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11. Eigið fé

Yfirlit um breytingar á hreinni eign:

Félags- Sjúkra- Orlofs- Vinnudeilu- Fræðslu-

sjóður sjóður sjóður sjóður sjóður

Eigið fé 1/1.............................................................145.308.757 133.967.495 161.256.863 500.171.168 12.578 

Endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna ................................................... 0 0 22.268.000 0 0 

Nýbygging orslofshúsa ……………….. 0 0   (8.345.052) 0 0 

Endurmat eignarhluta

í orlofsbyggðum .............................................. 0 0 928.929 0 0 

Afkoma samkvæmt rekstrarr. ............................302.674   (12.202.084)   (3.894.823) 16.951.135 491.425 

Eigið fé 31/12.........................................................145.611.431 121.765.411 172.213.917 517.122.303 504.003 

Byggingar- Hússjóður Hússjóður

sjóður Dalvík Siglufjarðar Samtals

Eigið fé 1/1.............................................................67.605.958   (19.387.653)   (27.975.099) 960.960.067 

Endurmat varanlegra 

rekstrarfjármuna ................................................... 0 0 0 22.268.000 

Nýbygging orslofshúsa ………………..    (8.345.052)

Endurmat eignarhluta

í orlofsbyggðum .............................................. 0 0 0 928.929 

Afkoma samkvæmt rekstrarr. ............................4.191.132   (2.808.344)   (2.447.150) 583.965 

Eigið fé 31/12.........................................................71.797.090   (22.195.997)   (30.422.249) 976.395.909 

Skýringar
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Dagskrárliður 5 - Stjórn- og trúnaðarráð Einingar-Iðju starfsárið 2019-2020  
 

Stjórn 
Formaður  Björn Snæbjörnsson  Skrifstofa Einingar-Iðju 
Varaformaður  Anna Júlíusdóttir  Skrifstofa Einingar-Iðju  
Ritari Hrefna Björg W. Björnsdóttir Akureyri Fish 
Meðstjórnandi Sigurpáll Gunnarsson  Brekkuskóla 
Formaður, Matvæla- og þjónustudeild Tryggvi Jóhannsson   Þrif og ræstivörur 

Formaður, Opinbera deild Sigríður K. Bjarkadóttir Lundarskóla 
Formaður, Iðnaðar- og tækjadeild Ingvar Kristjánsson  Isavia 
Svæðisfulltrúi, Grýtubakkahreppur Róbert Þorsteinsson  Gjögur Grenivík 
Svæðisfulltrúi, Hrísey og Dalvík Guðrún Þorbjarnardóttir Hrísey 
Svæðisfulltrúi, Fjallabyggð  Margrét Jónsdóttir Skrifstofa Einingar-Iðju 
Varaformaður, Matvæla- og þjónustudeild Sólveig Auður Þorsteinsdóttir Akureyri 
Varaformaður, Opinbera deild Guðbjörg Helga Andrésdóttir Sambýlið Borgargili 
Varaformaður, Iðnaðar- og tækjadeild Svavar Magnússon Sæplast 

 

Vara svæðisfulltrúar: 
Grýtubakkahreppur Þorsteinn Þormóðsson Gjögur 
Hrísey og Dalvík Sigríður Jósepsdóttir Samherja 
Fjallabyggð Þorvaldur Hreinsson Norlandía 

 

Skoðunarmenn: 
 

Varaskoðunarmaður: 

1. Eygló Þorsteinsdóttir Leikskólinn Hólmasól 1. Ómar Ólafsson Sundlauginni Hrafnagili 

2. Ævar Þór Bjarnason Skammtímavistun Ak. 

   

 

Trúnaðarráð 

Matvæla- og þjónustudeild: 
1. Aðalbjörg Gunnarsdóttir Hótel KEA 22. Katrín María Árnadóttir Iclandair hótel 
2. Albert Perez Capin Samherji, Dalvík 23. Kolfinna Haraldsdóttir Matsmiðjan 
3. Alger Perez Capin ÚA Akureyri 24. Kristín Björk Ingólfsdóttir Háey ehf., Hrísey 
4. Andri Þór Guðmundsson Bryggjan/Strikið 25. Magnús Þór Ingvarsson ÚA Akureyri 
5. Anna Guðrún Ásgeirsdóttir MS Akureyri 26. Margrét Þórisdóttir Hnýfill 

6. Aron Þór Sigurgeirsson Greifinn 27. Salma Hamdan Nassor Þrif og ræstivörur 
7. Baldvin Hreinn Eiðsson Kjarnafæði 28. Sára Belová Norðlenska 
8. Birna Þórmundsdóttir MS Akureyri 29. Sigríður Gísladóttir ÚA Akureyri 
9. Börkur Þór Björgvinsson Dominos 30. Sigurbjörg G. Kristjánsdóttir ÚA Akureyri 
10. Dagbjört Óskarsdóttir ISS Akureyri 31. Sindri G. Ólafsson MS Akureyri 
11. Elín Kjartansdóttir Rammi Siglufirði 32. Símon Hreinn Ólafsson Lemon, Akureyri 
12. Gabríel Sólon Sigurðsson   Kjarnafæði 33. Sólveig Auður Þorsteinsdóttir Bautinn 
13. Guðjón Ólafsson Kjarnafæði 34. Stefán Georgsson Samherji Dalvík 

14. Guðmundur Guðmundsson Icelandair Hótel 35. Steingrímur Steinarsson Hausaverkun Dalvík 
15. Guðný Halla Jónsdóttir Hreint 36. Steinþór Lúthersson ÚA Akureyri 
16. Heiða Björg Friðjónsdóttir Þrif og ræstivörur 37. Sveinbjörn Kroyer Guðmunds. Coca-Cola 
17. Hlynur Aðalsteinsson Öryggismiðstöðin 38. Unnur Hrafnsdóttir ISS Akureyri 
18. Hrafnhildur Ása Einarsdóttir Rauðka Siglufirði 39. Zbigniew Mozejko Samherji hausaþurkun 
19. Íris Eva Ómarsdóttir Norðlenska 40. Þóra Kristbjörg Guðmundsdóttir Matur og mörk 
20. Jóhann Már Sigurbjörnsson Genis, Fjallabyggð 41. Þórunn Kristín Sigurðardóttir Marúlfur Dalvíkurbyggð 
21. Jóhanna M. Baldursdóttir ISS Ísland    

 

Opinbera deild: 
1. Anna Dóra Gunnarsdóttir Álfasteinn 17. Hulda Katrín Hersteinsdóttir Leiksk. Leikskálar 
2. Ágústa Ingimarsdóttir MA 18. Ingibjörg María Ingvadóttir Dalvíkurskóli 
3. Ásrún Karlsdóttir Heimaþjónusta B 19. Jóna Rósbjörg Þorvaldsdóttir Skammtímavistun 

4. Bjarki Þór Skjaldarson Vegagerðin 20. Katrín Ósk Geirsdóttir Síðuskóla 
5. Börkur Ragnarsson Framkvæmdam. Ak 21. Margrét Anna Júlíusdóttir PBI Endurvinnslan 
6. Dagmar Jóhannsdóttir Hjúkrunarh.Hlíð 22. Sigmar Ingi Ágústsson Meðferðarheimilið Laugalandi 
7. Einar Gylfason VMA 23. Sigmundur K. Magnússon Lundi rekstrarfélagi 
8. Eygló Þorsteinsdóttir Hólmasól 24. Signý Aðalsteinsdóttir SAK 
9. Guðrún Valdís Eyvindsd. Naustaskóli  25. Sigríður Vilmundardóttir Heimaþjónusta, Akureyri 
10. Gunnar Berg Haraldsson Norðurorka 26. Sigurlaug Anna Tobíasdóttir Leikskólinn Pálmholt 
11. Halldór Ari Brynjólfsson Framkvæmdam. Ak. 27. Svala Rut Stefánsdóttir Leikskólanum Kiðagili 
12. Hallfríður Hallsdóttir Sambýli Siglufirði 28. Tómas Jóhannesson Þrastarlundi 

13. Hanna Dóra Ingadóttir Leiksk. Álfaborg   29. Valborg Karlsdóttir Leikskólinn Hulduheimar 
14. Helga Ingólfsdóttir Lögmannshlíð 30. Þórey Aðalsteinsdóttir Leikskólinn Krummafótur 
15. Hildur Arna Grétarsdóttir Lögmannshlíð  31. Þórhalla Þorhallsdóttir Hjúkrunarheimilinu Hlíð 
16. Hrönn Vignisdóttir SAK    

 
 

Stjórn og 

varasvæðisfulltrúar eru 

sjálfkjörin í trúnaðarráð 

félagsins 
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Iðnaðar- og tækjadeild: 
1. Anton Konráðsson Olíudreifing ehf. 12. Karl Gunnar Þormarsson GV Gröfur 
2. Arnór Gunnar Ingvarsson Becromal/TDK 13. Óðinn Björnsson Eimskip 
3. Friðjón Sigurðsson Tréverk ehf. 14. Ólafur Ólafsson Becromal/TDK 
4. Gísli Einarsson Norðurtækni 15. Rannveig Kristmundsdóttir  Prjónastofa Akureyrar 
5. Gunnar Magnússon Hyrna 16. Rósant Grétarsson Lely Center 
6. Gunnlaugur Snorrason Gámaþjónusta Norðurlands 17. Sigurður Sveinn Ingólfsson MS Akureyri 
7. Hilmar Sigurpálsson SS Byggir 18. Símon Hrafn Vilbergsson SBA 
8. Hjörtur Þór Hjartarson HBA 19. Stefán Hrafnkell Gunnlaugsson Jötunfell 

9. Ingólfur Ásmundsson Ferro Zink 20 Sveinn Árnason Árni Helgason ehf. 
10. Jóhannes H. Hjörleifsson Finnur ehf. 21 Þormóður Sigurðsson Vélfag ehf. Ólafsfirði 
11 Jón Arnar Jónsson Slippurinn    

 

7 fulltrúar tilnefndir af trúnaðarráði: 
1. Björgvin Arnþórsson Lækjarsel 5. Ólöf Ingimundardóttir Leikskólanum Leikskálum,  
2. Eggert Eggertsson Íþróttamiðstöð Eyjafjarðarsv. 6. Stefán Ragnarsson Samskip 
3. Garðar Vésteinsson Dekkjahöllin 7. Vilhelm Adolfsson Eining-Iðja 
4. Katrín Kristjánsdóttir Leikskólinn Krummakot    

 

 

Dagskrárliður 6 

Tillaga stjórnar er að Enor ehf. verði kosinn löggiltur endurskoðandi félagsins fyrir árið 2019. 
 

 

Dagskrárliður 9 

Tillaga um lagabreytingar og breytingar á reglugerðum sjóða félagsins. Tillögurnar fylgja með í öðru skjali. 
 

 

Dagskrárliður 10 

Tillaga að kjörstjórn fyrir starfsárið 2019-2020 

 Aðalmenn     Varamenn 

 Laufey Bragadóttir  Akureyri  Hildur Arna Grétarsdóttir Akureyri 
 Baldvin Hreinn Eiðsson  Akureyri Þorvaldur Hreinsson  Fjallabyggð 

 

 

Dagskrárliður 11  

Tillaga að stjórnum sjóða og nefnda fyrir starfsárið 2019-20120 

Stjórn sjúkrasjóðs  Stjórn Vinnudeilusjóðs  Stjórn Fræðslusjóðs 
Aðalmenn:  Aðalmenn:     Eggert Eggertsson 
   Sigrún Lárusdóttir, sjálfkjörin     Gunnar Berg Haraldsson     Ólöf Ingimundardóttir 
   Anna Guðrún Ásgeirsdóttir     Gunnar Magnússon     Þórunn Kristín Sigurðardóttir 
   Ingimundur Norðfjörð     Sigríður Jóna Gísladóttir     Sigmundur K. Magnússon   
Varamenn:  Varamenn:     Sigurður Sveinn Ingólfsson 
   Ásrún Karlsdóttir     Birna Baldursdóttir     Þorsteinn Þormóðsson 

   Börkur Þór Björgvinsson     Signý Aðalsteinsdóttir     Þorvaldur Hreinsson 
   Þórhalla Þórhallsdóttir     Valborg Karlsdóttir     Þórey Aðalsteinsdóttir 

 

Ritnefnd  Ferðanefnd 
   Erla Hrund Friðfinnsdóttir     Björn Snæbjörnsson, sjálfkjörinn 
   Guðmundur Guðmundsson     Helga Ingólfsdóttir 

   Guðrún Valdís Eyvindsdóttir     Ólafur Ólafsson 
   Svala Rut Stefánsdóttir     Sigurlaug A. Tobíasdóttir 
   Unnur Hrafnsdóttir     Sigríður Vilmundardóttir 
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Dagskrárliður: 12 

Tillaga að fulltrúum Einingar-Iðju á ársfund Stapa lífeyrissjóðs árið 2019 

 
Aðalmenn: 
1. Aðalbjörg Gunnarsdóttir Akureyri 
2. Anna Júlíusdóttir  Akureyri 
3. Ásgrímur Örn Hallgrímsson Akureyri 
4. Ásrún Karlsdóttir   Akureyri 
5. Birna Þórmundsdóttir  Akureyri 
6. Bjarki Þór Skjaldarson  Akureyri 

7. Björn Snæbjörnsson  Akureyri 
8. Elísabet Skarphéðinsdóttir Eyjafjarðarsveit 
9. Elsa Sigmundsdóttir  Eyjafjarðarsveit  
10. Guðbjörg Helga Andrésdóttir Akureyri 
11. Guðrún Valdís Eyvindsdóttir Akureyri 
12. Guðrún Þorbjarnardóttir Hrísey 
13. Gunnar Berg Haraldsson Eyjafjarðarsveit 
14. Gunnar Magnússon  Akureyri 

15. Hallfríður J. Hallsdóttir  Fjallabyggð 
16. Hanna Dóra Ingadóttir  Svalbarðsstrandarhr. 
17. Helga Ingólfsdóttir  Akureyri 
18. Hrafnhildur Ása Einarsdóttir Fjallabyggð 
19. Ingvar Kristjánsson  Akureyri 
20. Íris Eva Ómarsdóttir  Akureyri 
21. Katrín Kristjánsdóttir  Eyjafjarðarsveit 
22. Margrét Jónsdóttir  Fjallabyggð 

23. Margrét Marvinsdóttir  Akureyri 
24. Ólafur Ólafsson  Akureyri 
25. Róbert Þorsteinsson  Grenivík 
26. Saga Karen Björnsdóttir Dalvíkurbyggð 
27. Sigmundur K. Magnússon Akureyri  
28. Sigríður Jóna Gísladóttir Akureyri 
29. Sigríður Jósepsdóttir  Dalvíkurbyggð 

30. Sigríður K. Bjarkadóttir Akureyri 
31. Sigurður Sveinn Ingólfsson Akureyri 
32. Sigurlaug A. Tobíasdóttir Akureyri 
33. Sigurpáll Gunnarsson  Akureyri 
34. Símon Hrafn Vilbergsson Akureyri 
35. Sólveig Auður Þorsteinsdóttir Akureyri 
36. Tryggvi Jóhannsson  Akureyri 

37. Valborg Karlsdóttir  Akureyri  
38. Vilhelm Adolfsson  Akureyri 
39. Þormóður Sigurðsson  Fjallabyggð 
40. Þorsteinn Þormóðsson  Grenivík  
41. Þórey Aðalsteinsdóttir  Grenivík 

 

Varamenn: 

1. Hrefna Björnsdóttir  Akureyri 
2. Svavar Magnússon  Sæplast 
3. Þórun Kristín Sigurðardóttir Dalvíkurbyggð 

4. Elín Kjartansdóttir  Fjallabyggð 
5. Guðmundur Guðmundsson Akureyri 
6. Hjörtur Þór Hjartarson  Akureyri 
7. Eggert Eggertsson   Eyjafjarðarsveit 
8. Unnur Hrafnsdóttir   Akureyri 
9. Anna Dóra Gunnarsdóttir Hörgárbyggð 
10. Einar Gylfason  Akureyri 
11. Sigríður Vilmundardóttir Akureyri 

12. Börkur Þór Björgvinsson Akureyri 
13. Eygló Þorsteinsdóttir  Akureyri 
14. Jóhann Már Sigurbjörnsson Fjallabyggð 
15. Hulda Katrín Hersteinsdóttir Fjallabyggð.  

 

 

Dagskrárliður 13: 

Tillaga stjórnar félagsins til aðalfundar um að stjórnarlaun aðalstjórnar Einingar-Iðju fyrir starfsárið 2018-

2019 verði kr. 187.800 á mann. Miðað er við að stjórnarmenn mæti á 80% af fundunum, ef ekki þá verði 

hlutfallslega greitt. 

 
LÝSA – rokkhátíð samtalsins 

Í september fór fram viðburður í Hofi á Akureyri sem ber nafnið LÝSA. Þarna voru hin ýmsu félaga-samtök, 
stjórnmálaflokkar og stofnanir með starfsemi í bland við líflegar umræður, tónlistaratriði og uppákomur. 

Eining-Iðja, ásamt VIRK, ASÍ, SGS og fleiri stéttarfélögum, tóku virkan þátt og voru með kynningar báða 

dagana. Félögin stóðu einnig fyrir tveimur málþingum, sófaspjalli og spurningakeppni.  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Eining-Iðja, ársreikningur 2016 
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