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Ágætu félagsmenn VM
 
Stjórn félagsins tók þá ákvörðun að taka 
upp þá nýjung að senda ársskýrslu félagsins 
og helstu lykiltölur úr ársreikningi til allra 
félagsmanna fyrir aðalfund 2010 sem haldinn 
verður 20. mars 2010. Er því ársskýrsla 
félagsins fyrir árið 2009 ásamt helstu tölum 
inni í þessu Tímariti VM.
Með þessu telur stjórnin að enn eitt skref 
sé stigið í þá átt að gera VM að opnu og 
lýðræðislegu fag- og stéttarfélagi. Vonandi 
mun þetta einnig auka áhuga félagsmanna 
á félaginu sínu og hvetja þá til að fara inná 
heimasíðuna og kynna sér betur allt sem þar 
er að finna um starfsemi félagsins og hinar 
ýmsu upplýsingar sem þar eru að finna. 
Árskýrslan er yfirlit yfir það helsta sem hefur 
verið í gangi hjá félaginu á milli aðalfunda.

Starfsemi og verkefni félagsins markast 
að stórum hluta af því ástandi sem ríkir í 
samfélaginu eftir efnahagshrunið. Auðvitað 
erum við að taka þátt í varnarbaráttu fyrir 
okkar félagsmenn þar sem verið er að 
skera niður og breyta vinnufyrirkomulagi 
í nafni hagræðingar og verkefnaskorts. Í 
flest öllum tilfellum er erfitt að spyrna við 
fæti þar sem margt af því sem verið er að 
taka af, er hægt að segja upp með stuttum 
fyrirvara. Sá tímapunktur sem við munum 
geta farið að snúa vörn í sókn verður við 
endurnýjun kjarasamninga, þegar við höfum 

okkar viðsemjendur á móti okkur og getum 
sett fram kröfur. Það er að koma betur og 
betur í ljós að uppbygging kjarasamninga 
undanfarna áratugi hefur ekki verið rétt. 
Dagvinnulaunum er haldið í lágmarki en 
einhverskonar markaðslaun búin til, til að 
einhver fáist í störfin. Það hlýtur að verða 
aðalkrafan í komandi kjarasamningum, 
þegar það verður hægt, að grunnlaun 
hækki verulega. Launataxtar verði tengdir 
inn í raunveruleikann við það að lifa í þessu 
blessaða landi. Það gæti t.d. verið hluti af 
lausn atvinnuleysisins að við færum að geta 
minnkað alla yfirvinnuna sem allir vinna til 
að geta framfleytt sér.

Atvinnuleysi meðal félagsmanna VM er lítið 
en, eða um 3.0%, sem sýnir mikilvægi starfa 
okkar félagsmanna í rekstri atvinnulífsins og 
samfélagsins. Því má líka halda til haga að 
ungt fólk hefur ekki sótt í það að mennta sig 
í þessi störf undanfarinn áratug, svo frekar 
hefur verið vöntun en offramboð í þessum 
greinum.

Það eru blikur á lofti og mikill óvissa framundan 
og það sem ég heyri frá atvinnurekendum er 
að ekki er bjart framundan í okkar greinum 
ef ekki fer að rætast úr stjórn efnahagsmála 
sem fyrst.

Stjórn VM ákvað að í þeirri niðursveiflu 
sem er í þjóðfélaginu sé það samfélagsleg 

skylda félagsins að halda ekki að sér höndum 
í ýmsum brýnum framkvæmdum varðandi 
orlofshús félagsins heldur láta fara í þær 
endurbætur núna á þessu ári og því næsta til 
að auka atvinnu í landinu.

Eins og áður hefur komið fram, markaði 
stjórn og fulltrúaráð VM stefnu í uppbyggingu 
orlofsmála hjá félaginu. Unnið hefur verið að 
undirbúningi að þeim hugmyndum og munu 
þær verða kynntar á aðalfundi félagsins n.k.
Fyrir aðalfundinn munu tillögur laganefndar, 
sem lagðar voru fyrir síðasta aðalfund, vera 
lagðar fyrir aftur. Ástæða þess að þær voru 
dregnar til baka var að það stefndi í málþóf 
vegna þessara tillagna á síðasta aðalfundi.

Mín skoðun er sú að þetta séu mjög 
eðlilegar breytingar sem er verið að leggja 
fram, aðallega eru þetta orðalags- og 
áherslubreytingar. Í nýju félagi í mótun er 
mjög eðlilegt að á fyrstu árum þess sé ýmsu 
breytt sem tekið hefur nýja stefnu miðað við 
það sem lagt var upp með og menn héldu að 
yrði. Það verður engin þróun öðruvísi, þeir 
sem halda að þeir hafi samið eitthvað sem 
þeir telja ódauðlegt verða að hafa það fyrir 
sig, en lofa öðrum að þróast fram á við.
 
Kveðja,
Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.
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Jörn var búinn að ákveða að gerast 
sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum áður en 
hann hætti að vinna enda kunnugur starfi 
samtakanna frá fyrri sjálfboðaliðaverkefnum. 
- Þegar ég hætti að vinna skráði ég mig strax 
því ekki datt mér í hug að vera aðgerðalaus, 
segir Jörn sem hefur verið félagsmaður í 
VM frá 1994. Þátttaka í félagslegu starfi er 
honum ekki framandi enda gekk hann fyrst 
í stéttarfélag aðeins 15 ára gamall. Félagið 
var lærlingaklúbburinn hjá Járn og metal og 
Danmörku. 
- Hingað kom ég frá Þýskalandi árið 1994 
og hef verið í þessu félagi síðan, segir Jörn. 
Hann starfaði fyrst í Stálsmiðjunni og hjá 
Ósey í Hafnarfirði. Síðar í BYKO og loks 
hjá pípulagningafyrirtæki þar til hann lét af 
störfum á almennum vinnumarkaði 69 ára 
gamall. 

Frá jóga til barnafatamarkaðar
- Þegar ég hætti að vinna fór ég strax á 
næstu skrifstofu Rauða krossins til að skrá 
mig í sjálfboðastarf. Þá var stungið uppá 
að ég kæmi hingað í Rauðakrosshúsið 
og hjálpaði til. Ég sló til og tók að mér að 
aðstoða við ýmislegt hér, segir Jörn og 
bætir við að starfsemin sé svo fjölbreytt að 
allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi í stað 
þess að hanga heima hjá sér. Hann segir 
aðsóknina alltaf vera að aukast. Dagskráin 
sé fjölbreytt enda komi stór hópur fólks með 
fræðslu um ýmislegt og allt sé það unnið í 
sjálfboðinni vinnu.
- Hér er ókeypis jógakennsla í hverri viku og 
hægt er að læra útskurð, fluguhnýtingar og 
að sauma. Hér hittist hópur í hverri viku sem 
prjónar og fólk getur mætt með saumavél og 

saumað. Jörn segir að í Rauðakrosshúsinu sé 
líka markaður fyrir barnaföt alla þriðjudaga 
milli 16 og 18. Fólk kemur með lítið notuð 
barnaföt sem orðin eru of lítil og tekur út 
mátuleg föt í staðinn. Ef fólk finnur ekkert við 
hæfi getur það fengið miða og komið síðar 
svo oft sem þarf til að finna föt. 

Allt betra en loka sig inni
- Hingað í Rauðakrosshúsið kemur margt 
fólk sem er í atvinnuleit og fær ýmsa aðstoð. 
Haldin eru margvísleg námskeið og hægt 
er að fá ýmsa persónulega ráðgjöf, m.a. í 
tengslum við atvinnuleit allt á forsendum 
einstaklingsins. Jörn segir að í húsið komi 

Jörn Andersen Kvist, félagsmaður í VM, hefur starfað sem sjálfboðaliði í 
Rauðakrosshúsinu frá því hann hætti störfum undir lok síðasta árs og líkar 
vel. Í þessa þjónustumiðstöð kemur fjöldi fólks og sækir fjölbreytt námskeið 
sem sjálfboðaliðar leiðbeina meðal annars á eða fólk kemur og fær aðstoð og 
ráðgjöf. Jörn er mjög ánægður með sjálfboðaliðastarfið enda fer saman að 
hann hittir fólk og getur lagt eitthvað jákvætt af mörkum. 

fólk víða að, ekki bara Íslendingar. Hann 
kveðst mjög ánægður með þann tíma sem 
hann hefur starfað í Rauðakrosshúsinu. 
- Hér hitti ég fullt af fólki og finnst ég vera að 
gera eitthvað jákvætt. Þessi staður er góður 
því fólk getur komið án þess að hafa eitthvað 
sérstakt hlutverk. Allt er betra en vera einn 
heima eða loka sig inni. Fyrsta skrefið getur 
þá verið bara að koma hingað. Oft dugar 
að vera innan um annað fólk. Jafnvel þeir 
sem ekki treysta sér til eða vilja hafa mikil 
samskipti við aðra hafa gott af því að skipta 
um umhverfi, segir Jörn, sjálfboðaliði í 
Rauðakrosshúsinu Borgartúni og býður alla 
velkomna.

Hildur Friðriksdóttir starfsmaður í 
Rauðakrosshúsinu segir að eitt af 
meginmarkmiðum með starfseminni sé 
að fólk geti haldið sér virku, m.a. hitt 
aðra sem eru í sömu sporum, til dæmis í 
atvinnuleit. 
- Það sem er skemmtilegast við húsið er 
fjölbreytnin. Fólk kemur hingað á eigin 
forsendum og getur valið um að vera virkt 
og taka þátt í prjónahópi, tungumálahópi, 
briddshópi eða gönguhópi svo dæmi séu 
nefnd. Einnig er hægt að koma bara og 
fylgjast með fyrirlestrum sem eru í gangi 
eða ræða við sjálfboðaliða og gesti. Ef 
fólki líður þannig einhverja daga að það 
vill ekki vera í miklum samskiptum, þá 
getur það sest afsíðis og lesið tímarit 
eða bækur. Þetta er mjög mikilvægt að 
sögn Hildar, því þá einangrar það sig 
ekki heima heldur nýtur nærveru annarra 
þó svo það blandi ekki miklu geði þann 
daginn.
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Hildur Friðriksdóttir og Fjóla Einarsdóttir 

Sjálfboðastarf góður vettvangur
Hildur segir að sjálfboðaliðastarfið sé góður 
kostur fyrir fólk sem vill taka til hendinni 
og verkefnin séu næg hjá Rauða krossinum 
um allt land. Margir nýta reynslu sína, 
menntun eða áhugamál til að deila með 
gestum og starfsmönnum hússins og aðrir 
finna sér alveg nýjan farveg. Sjálfboðaliðar 
í Rauðakrosshúsinu veita ráðgjöf um 
margvísleg málefni , rabbi við fólk um daginn 
og veginn og veita sálrænan stuðning. 

- Allir sem vilja vinna sem sjálfboðaliðar 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Fólk í 
atvinnuleit styrkir stöðu sína með þátttöku 
enda getur það bætt því í ferilsskrá sína auk 
þess sem það er góð reynsla, til dæmis til að 
auka færni í mannlegum samskiptum. Það 
getur jafnvel skipt sköpum í atvinnuviðtali að 
hafa unnið sem sjálfboðaliði.

Allir jafnir og vinnufélagar
- Hér er starfið ekki sett þannig upp að við 
séum að hjálpa fólki, heldur eru allir að vinna 
saman að því að vera virkir. Allir að nýta 
sína reynslu og allir eru jafnir, hvort sem það 
eru starfsmenn, gestir, sjálfboðaliðar eða 
leiðbeinendur. Margir koma hér inn, kynnast 
húsinu og ákveða svo í framhaldinu að gerast 
sjálfboðaliðar. Þetta er þeirra vinna og við 
erum öll vinnufélagar hér, segir Hildur. 

Verkefnið Félagsvinir atvinnuleitenda 
er unnið í samstarfi við Eflingu, Iðuna 
fræðslusetur, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 
Fræðsluskrifstofu rafiðnaðar, Mími símenntun 
og þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar 
á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið er að 
styrkja og virkja atvinnuleitendur í starfsleit 
sinni og byggir á jafningjafræðslu þar sem 
sjálfboðaliðar fá fræðslu til að styðja og 
leiðbeina fólki í sömu stöðu. Markmiðin fyrir 
þátttakendur eru: Hjálp til sjálfshjálpar, vinna 
gegn niðurbroti, stækka tengslanet og auka 
möguleika til starfa. 

Fjóla Einarsdóttir, verkefnisstjóri 
Félagsvinir atvinnuleitenda, segir 

hugmyndina að tengja saman 
atvinnuleitendur og ná með því til þeirra 
sem eru orðnir óvirkir í sinni atvinnuleit 
(eða hafa lokað sig af) og hvetja þá áfram. 
Atvinnuleitendur sem eru sjálfboðaliðar 
þessa verkefnis sitja námskeið þar sem 
þeir fá fræðslu og þjálfun um þau úrræði 
sem eru í boði fyrir atvinnuleitendur. Þessir 
sjálfboðaliðar taka svo að sér að leiðbeina 
atvinnuleitanda sem er óvirkur eða á 
krossgötum í sínu lífi og styðja viðkomandi í 
gegnum hans erfiða tímabil. 

Samband þessara aðila, sem kalla sig 
félagsvini, er til þriggja mánaða og á þeim 
tíma setur viðkomandi atvinnuleitandi sér 

sjálfur markmið og býr til vinnuáætlun 
með sínum félagsvini (sjálfboðaliða) sem 
leiðbeinir um skrefin að takmarkinu. 
Ráðgjöfin er persónuleg og hvatning 
veitt fyrir hvern áfanga sem náð er. 
Atvinnuleitendurnir hittast vikulega. 

Fjóla segir mikilvægt að félagsvinasambandið 
byggi á jafnréttisgrundvelli, gagnkvæmri 
virðingu og tillitssemi. Sambandið tekur 
mið af óskum og þörfum atvinnuleitandans 
með það að markmiði að opna dyr að helstu 
úrræðum sem geta gagnast viðkomandi í 
atvinnuleitinni. Mikilvægt er að félagsvinir 
skoði sínar eigin væntingar og markmið 
í sambandinu og komi því til skila til hins 
aðilans. Þannig getur myndast farsælt og 
árangursríkt félagsvinasamband.
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ÆTT OG UPPRUNI
Jóhann H. Valdimarsson vélsmíðameistari 
fæddist í Góðtemplarahúsinu við Templara-
sund í Reykjavík 18. febrúar 1923, sonur 
Valdimars Sigurðssonar skósmiðs og síðar 
húsvarðar í Góðtemplarahúsinu í Reykjavík 
og Unu Ágústu Bjarnadóttur konu hans. 
Valdimar var Húnvetningur að uppruna og 
Una af Suðurnesjum þótt bæði væru þau 
fædd í Reykjavík fyrir aldamótin 1900. Jói 
var næstelstur fjögurra systkina, elstur var 
Bjarni sem er látinn en yngri Jóhanni eru 
systur hans tvær Erla og Ester sem báðar 
eru á lífi. 
 
VÉLSTJÓRI AF LÍFI OG SÁL
Jói hafði einlægan áhuga á vélum og 
stefndi að því þegar á unglingsárunum að 
læra vélstjórn. Hann hóf þó sjómennsku 
sumarið 1938 á togaranum Ólafi RE-7 sem 
hjálparkokkur og eyddi að sögn hverri 
stund sem gafst frá eldhúsverkunum niðri í 
vélarúmi hjá vélstjórunum og minnist hann 
þess er hann var niðri einhverju sinni að 
Halldór Lárusson 2. vélstjóri sagði við hann:  
„Sjáðu um þetta á meðan ég skrepp upp að 
athuga hvað er í pokanum!“ 
Svo var Jói skilinn eftir niðri ásamt 
kyndaranum og stóð í ströngu við stjórntökin 
undir vökulum augum Bárðar kyndara, 
bróður Halldórs vélstjóra. Uppi í brú var 
skipstjórinn að spjalla við vélstjórann um 
daginn og veginn um leið og híft var og 
skyndilega spyr hann Halldór vélstjóra:  
„Hver er niðri í vél?“ 
„Hjálparkokkurinn,“ var svarið. 
„Það hlaut að vera, það hefur sjaldan verið 
jafnvel svarað og núna“
 
Eftir veruna á Ólafi lá leið Jóhanns á Tryggva 
gamla á síldveiðar og síðan í smiðjuna, enda 
var það inntökuskilyrði þess að komast í 
Vélskólann. Ólafur fórst á Halamiðum þá 
um haustið með allri áhöfn, þar á meðal 
bræðrunum og vaktfélögunum í vélinni.

ÚR SINDRA TIL 
RAUFARHAFNAR
Fyrsta smiðjan var hjá Einari Ásmundssyni í 
Sindra sem þá var við Hverfisgötu. Það var 
lítið um aura á þeim bænum og lýsti Jóhann 

því hvernig þurfti að bera gaskútana á öxlinni 
vestur í Daníelslipp enda kostaði heila krónu 
að fá bíl til að skutlast með tækin á milli. 
Stundum þurfti að fara með handvagn til 
að flytja tæki úr togurunum inn í smiðju til 
viðgerðar og var þá gjarnan reynt að finna 
einhvern vegfaranda til að hjálpa við að 
drösla vagninum upp brekkuna hjá Arnarhóli.  
 
Eftir árið í Sindra var enn ekki kominn 
iðnnámssamningur og ljóst að Einar gæti 
ekki staðið við loforð sitt um að taka Jóhann 
á samning, enda var Ásgeir sonur Einars þá 
að komast á aldur til að fara á samning og 
meisturum ekki heimilt að hafa nema einn 
nemanda í einu. Fór Jóhann þá norður á 
Raufarhöfn um tíma, síðan í Bretavinnuna 
við að reisa bragga og loks í störf við 
hitaveitulagnir í Reykjavík þegar verið var 
að leggja hitaveituna frá Mosfellssveit til 
Reykjavík. 

KAFBÁTAVIÐGERÐIR O.FL. 
Í ársbyrjun 1943 hóf Jóhann svo störf hjá 
Hamri við Tryggvagötu, var á námssamning 
1946-1950 og fékk meistararéttindi 1953. 
Maður er svo sem búinn að prófa ýmislegt, 
heyrist í Jóhanni, einu sinni lenti ég í að 
gera við kafbát úti á ytri höfn. Það var 1955 
og dráttarbáturinn Magni var þá alveg nýr 
og ég var beðinn að mæta um borð í hann 
með rafsuðutæki. Það var haldið beint 
út á ytri höfn þar sem kafbátur lá með 
talsverða slagsíðu og þurfti að sjóða saman 
utanáliggjandi rör á síðunni. Þetta var á 
mjög slæmum stað, en verst var þó halda 
þurfti við að neðanverðunni og ekki var 
viðlit að fá kafara til aðstoðar vegna hinna 
ýmsu hernaðarleyndarmála sem geta fundist 
undir slíku farartæki. Að lokum var ákveðið 
að fá skipverja til að aðstoða, þeir klæddir 
í einhverjar ullarflíkur og með öndunarrör 

og síðan hent í sjóinn. Flestir gáfust upp um 
leið og þeir voru komnir í sjóinn og voru 
þá dregnir um borð aftur, en einn lítill og 
pervisinn náungi lét sig hafa það og stóð sig 
sem hetja við aðstoða í ísköldum sjónum.  
  
Eftir viðgerðina var Jóhanni boðið að skoða 
kafbátinn sem hann þáði með þökkum. Mest 
hrifinn var hann þó af sjónpípunni með 
innbyggðum sjónauka sem var svo öflugur að 
þegar hann beindi honum að Skúlagötunni, sá 
hann einn vinnufélagann í Hamri vera að telja 
peninga fyrir innkaup í áfengisversluninni 
Nýborg við Skúlagötu. Næsta vinnudag á eftir 
gat hann strítt félaganum með því að vita 
nákvæmlega hversu miklu hann hefði eytt í 
áfengi þennan dag. 
 
Undirrituð rifjar upp með sér í huganum 
þegar hún var á Bakkafossi er skipið lenti 
í ís við strendur Ameríku og skrúfublöðin 
skemmdust. Eftir að heim var komið, var 
leitað á náðir Jóhanns og hann beðinn að 
athuga hvað hægt væri að gera. Skipinu 
var steypt fram eins og hægt var svo 
eitt skrúfublað var uppúr sjó. Síðan 
mætti Jóhann ásamt Muggi starfsmanni 
á verkstæðinu út á málningarfleka með 
kosangas og tvo góða slaghamra að vopni, 
hituðu þeir skrúfublaðið lengi velNE
 og réttu síðan með slaghömrunum. Öll hin 
skrúfublöðin voru svo afgreidd á sama hátt 
og tókst viðgerðin fullkomlega og sparaðist 
þarna heil ferð í dokku sem hefði kostað 
milljónir að framkvæma. 

ERFIÐASTA VERKEFNIÐ 
Ljóst er að eitthvert erfiðasta verk sem 
Jóhanni var falið, var þegar hann þurfti að 
brenna í burtu forkantinn á brúnni á þýska 
skuttogaranum Teutonia snemma árs 1970 
til að ná út líkum þriggja skipverja sem 
klemmdust til bana er skipið fékk á sig 
brotsjó suðvestur af Reykjanesi og brúin 
lagðist saman. Eftir tíu tíma á reki með bilað 
stýri og lekar lestarlúgur, sáu skipverjar 
á öðrum þýskum togara neyðarblys frá 
Teutonia og komu þeim til aðstoðar og 
drógu skipið til Reykjavíkur. Skipið kom til 
Reykjavíkur á sunnudagsmorgni. Jói var í 
hefðbundnum sunnudagsbíltúr niður á höfn 
ásamt yngsta syni sínum og kom niður á 

Íslenskir sögumenn verða ávallt í miklum metum 
á meðan Ísland er í byggð og þeir finnast 
margir meðal félagsmanna VM. Sannleiksástin 
þarf ekkert endilega að vera í hávegum höfð, en 
ekki er verra ef eitthvert sannleikskorn finnst í 
sögunum þótt ekki sé endilega fylgt eftir ítrustu 
kröfum um ást á sannleikanum með réttum 
greinarmerkjasetningum, punkt og kommu eins 
og hjá Þórbergi Þórðarsyni. Þeir hafa löngum 
fundist víða, við færiböndin, á kaffistofunum 
og jafnvel við eldhúsborðið, en sjaldnast í fjöl-
miðlum. Margir þessara frábæru sögumanna 

eru nú komnir á efri ár og löngu kominn tími til 
að lofa fleirum að njóta frásagnargleði þeirra. 

Ritstjórn tímarits VM fannst því tilvalið að fá 
einn þessara frábæru sögumanna í stutt spjall 
og því kom sá dagur að undirrituð bankaði 
upp á hjá Jóa rauða þar sem hann býr nú 
við Þinghólsbraut í Kópavogi, sníkja kaffi og 
yfirheyra hann um líf hans og störf. Jóhann og 
Herdís sambýliskona hans tóku vel á móti mér og 
mér boðið kaffi og bakkelsi áður en spjallið hófst.

Jóhann og Herdís
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bryggju í þann mund sem skipið lagðist 
að bryggju eftir að hafa verið dregið til 
Reykjavíkur. Hann var þegar kallaður til að 
stjórna verkinu, skilaði syninum heim og 
kom sér í vinnufötin og hóf að vinna við 
skipið ásamt tveimur öðrum. Þetta var ekki 
aðeins vandasamt verk, heldur þurfti að gæta 
ítrustu varkárni til að kveikja ekki í líkum 
skipverjanna sem voru fastir í brakinu. Það 
tókst eins og best var á kosið. Það breytir 
ekki því að enn, fjörtíu árum síðar, situr þessi 
óhugnaður í Jóhanni, að þurfa að brenna 
stálið utanaf dánum manneskjum sem áttu 
sínar fjölskyldur heima sem höfðu beðið eftir 
þeim lifandi. 

 
Jóhann slasaðist eitt sinn við störf sín 
hjá Hamri. Það var snemma á sjöunda 
áratugnum að hann féll úr stiga er hann var 
að vinna við röralagnir í varastöðinni við 
Elliðaár og var frá vinnu í sex mánuði. Hann 
hélt þó launum allan tímann sem hann var að 
ná sér, sem breytir ekki því að hann hefur 
alla tíð síðan búið við ævarandi handarmein.

FRÁ HAMRI TIL EIMSKIPS 
Jóhann starfaði hjá Hamri til ársins 1971, 
en þá bauð Viggó Maack honum að koma 
til Eimskip og setja á fót verkstæði innan 
fyrirtækisins. Sú beiðni var mjög eðlileg því 
Jóhann hafði verið með annan fótinn um borð 
í skipunum við hinar ýmsu viðgerðir í mörg 
ár. Því kvaddi hann sinn gamla vinnustað 
með söknuði er hann tók boði Viggós og 
stofnaði járnsmíðaverkstæði Eimskips.  
 
Frá því þetta átti sér stað eru liðnir nokkrir 
áratugir. Verkstæðið sem staðsett var í 
gömlu Kveldúlfsskálunum við Vatnsstíg er 
löngu horfið undir risastóra íbúðarturna og 
Jói sjálfur orðinn virðulegur eldri borgari, 
kominn hátt á níræðisaldur, búinn að skila 
sínu til sóma fyrir land og þjóð.
 
 
UPPGANGUR Í  SUNDAHÖFN
Það var byrjað smátt með verkstæðið í 
gömlu Kveldúlfsskálunum sem nú hétu 
Skúlaskáli á horni Vatnsstígs og Skúlagötu 
með tvo starfsmenn auk Jóa rauða, þá 
Guðmund Hermannsson (Mugg) og Ólaf 
Jónsson. Síðar bættust við fleiri menn og 
Jóhann tók einnig að sér námssamning við 
vélstjóra af skipunum sem áttu eftir að ljúka 

smiðjutímanum sem og þá sem af einhverjum 
ástæðum þurftu að vera í landi um tíma af 
ýmsum ástæðum. Smiðjan flutti svo inn í 
Sundahöfn þegar ákveðið var að rífa gömlu 
pakkhúsin um 1987. Þar dundaði Jóhann 
sér við að smíða uppgang upp á efri hæðina 
og verkstjórakompuna, hreina listasmíð 
og á miðjum svölum efri hæðarinnar var 
stefnismerkið af Gullfossi. Enn í dag blasir 
merkið við hverjum þeim sem á erindi inn á 
verkstæðið og mun Jói hafa neitað að láta 
fjarlægja merkið er Eimskip ákvað að taka 
upp nýtt einkennismerki félagsins.

ENDAÐI FERILINN Á SJÓNUM 
Samkvæmt reglum Eimskipafélagsins átti 
Jóhann að hætta við 67 ára aldur, en fékk 
þá framlengingu til ársloka 1990. Í ársbyrjun 
1991 fór hann á Laxfoss í nokkra mánuði 
og lauk þannig starfsferlinum eins og hann 
hafði ávallt ætlað sér alla tíð, á sjónum, eða 
eins og hann orðaði hlutina, fór í land, kvaddi 
strákana, bæði vini og óvini, enda vildi ég 
ekki erfa eitt né neitt við nokkurn mann. 
 
Jóhann eignaðist þrjá syni með Sesselju 
Sigurðardóttur konu sinni, þá Örn vélvirkja 
í Bolungarvík sem nú er látinn, Sigurð 
flugvirkja hjá Icelandair í Reykjavík og 
Valdimar yfirvélstjóra á Brúarfossi sem var 
viðstaddur samræður okkar og upprifjun á 
lífsferli Jóhanns. Sesselja kona Jóhanns lést 
í september 1989. Jóhann er nú í sambúð 
með Herdísi Sigurjónsdóttur ekkju Sigurðar 
Odds Sigurðssonar vélfræðings sem lengi 
var stöðvarstjóri við varastöðina við Elliðaár, 
en hann lést í desember 1989. 
 
Eftir góðan kaffisopa og meðlæti þakkaði 
ég fyrir mig og kvaddi margs vísari um 
margt sem ég þekkti ekki áður um líf gamla 
meistarans míns úr smiðjunni, en minnist 
þess þó með þakklæti er hann horfði í gegnum 
fingur sér er ég á níunda áratugnum þurfti oft 
að fara fyrr úr vinnu á kvöldin vegna náms 
míns við öldungadeild Menntaskólans við 
Hamrahlíð. Á sama hátt held ég að Friðrik, 
Ómar, Gestur, Ólafur og fleiri hugsi hlýlega til 
mikilmennis með sleggjuna og logsuðutækin. 

Við vorum á leið austur Hverfisgötuna frá 
verkstæðinu okkar við Vatnsstíg til vinnu í 
skipi suður í Hafnarfirði. Jói rauði var sjálfur 
undir stýri og skyndilega snarstoppaði hann 
bílinn. Á gangstéttinni að norðanverðu stóð 
gömul kona og horfði yfir götuna og Jói 
gaf henni bendingu um að fara yfir götuna. 
Eitthvað var gamla konan hikandi því hún fór 
hvergi fyrr en Jói fór úr bílnum, gekk að gömlu 
konunni, tók undir hendina á henni og leiddi 
hana yfir götuna og skipti hann sér ekkert 
af umferðinni fyrir aftan sem komst hvergi 
sökum þess hvernig Jóhann hafði stöðvað 
bílinn. Síðan kvaddi hann gömlu konuna með 
virktum, gekk til baka í bílinn og ók af stað. 
Eftir stóð gamla konan við gangstéttarbrúnina 
að sunnanverðu og horfði yfir götuna, en aldrei 
komumst við sem vorum í bílnum hjá Jóa, 
hvort gamla konan hefði virkilega ætlað sér 
að fara yfir götuna. Þetta litla atvik lýsti því 
hinsvegar ágætlega hvern mann Jói hefur að 
geyma þegar um lítilmagnann er að ræða. 
   
Jói rauði þótti snillingur með sleggjuna og 
enginn jafnöflugur og hann. Einungis einu 
sinni brást honum bogalistin þar sem hann 
var við vinnu í Sundahöfn og höggið geigaði. 
Hugsanlega var hann búinn að fá sér í aðra 
tána. Það þurfti að leita sleggjunnar úti í Viðey.
   
Jói rauði þarf ekki að nota málband. Þegar 
hann réttir fram hendurnar og segir svona 
langt, þurfa aðstoðarmennirnir að draga fram 
sín málbönd og mæla á milli vísifingranna á 
Jóa og málið bregst aldrei. Það stenst ávallt 
upp á sentimetra! 
   
Jói rauði kann að meta iðrunina. Ef 
starfsmenn sem sváfu yfir sig sýndu iðrun og 
lofuðu að mæta hér eftir á réttum tíma tók Jói 
þá í sátt. Ef sama sök endurtók sig daginn eftir 
og starfsmaðurinn sýndi enn iðrun var honum 
enn fyrirgefið og þurfti þá mikið að ganga 
á áður en þolinmæði Jóa þraut. En vei þeim 
starfsmanni sem sýndi hroka og svaraði fullum 
hálsi. Hann átti ekki sjö dagana sæla eftir það. 
   
Eitt er það sem Jói þolir síst af öllu og það eru 
mýs. Einhverju sinni er Jói tók fram plastpoka 
með nestinu sínu á verkstæðinu í gömlu 
Kveldúlfsskálunum, gægðist lítil mús upp með 
samloku sem Jói ætlaði að gæða sér á. Ekki 
veit ég hvor var hræddari, Jói eða músin! 

Viðtal: Anna Kristjánsdóttir
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Vinnustaðaheimsóknir
Félagið hefur ávallt verið í tengslum við fyrirtæki í málmiðnaði með ýmsum hætti, 

meðal annars með því að fara í vinnustaðaheimsóknir, til þess að kynna okkur 

verkefnastöðu fyrirtækisins og ekki hvað síst að heyra í okkar félögum.

 

Starfsmenn VM hafa farið í vinnustaðaheimsóknir í ýmis fyrirtæki undanfarið.  

Eitt fyrirtæki er heimsótt í hverri viku. Oftast í morgunkaffinu á föstudögum.  

Þetta hafa verið fjölmennir og góðir fundir þar sem félagsmönnum gefst kostur 

á að spjalla við formann VM og bera fram spurningar sem á þeim brenna og fá 

upplýsingar um félagið. Einnig hafa vinnustaðirnir verið skoðaðir og starfsaðstaða 

félagsmanna, rætt um störfin, verkefnastöðu ofl. Hægt er að panta heimsókn á 

vinnustað með því að hafa samband við Vigni í síma 575 9814 eða með því að 

senda póst á netfangið vignir@vm.is

Nánari upplýsingar um heimsóknirnar er að finna á heimasíðu félagsins www.vm.is

Fyrirtækið Össur var heimsótt af Guðmundi 
Ragnarssyni formanni VM og Vigni 
Eyþórssyni starfsmanni VM þann 15. jan. s.l.

Össur er öflugt fyrirtæki sem hefur sérhæft 
sig í þróun og smíði á hinum ýmsu liðum sem 
í mannslíkamanum eru svo sem mjaðma-, 
hnjá- og öklaliðum.

Á móti okkur tók Ómar Ari Ómarsson 
trúnaðarmaður VM hjá Össuri.
Hann fór með okkur um verkstæðin, þ.e. 
þróunardeildina og renniverkstæðið, þar sem 
við ræddum við starfsmenn um hin ýmsu 
verk sem verið væri að þróa og vinna að.

Auk þess voru ræddar horfur í atvinnumálum 
greinarinnar almennt, auk kjaramála og 
menntunnar í greininni þar sem skortur hefur 
verið á rennismiðum undanfarið.
Auk þess voru ýmsar fyrirspurnir frá 
starfsmönnum og reyndu starfsmenn VM að 
svara þeim eftir bestu getu.

Þann 5. febrúar s.l. var Vélaverkstæði Hjalta 
Einars heimsótt af starfsmönnum VM
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Föstudaginn 22. janúar var farið í vinnu-
staðaheimsón í Véla- og skipaþjónustuna 
Framtak. Þar tók á móti okkur Samúel 
Ingvason trúnaðarmaður VM í Framtak. 
Fyrirtækið var skoðað og rætt við starfs-
menn í kaffitímanum. Fundurinn var vel 
sóttur og starfsmenn Framtaks spjölluðu 
við formann VM um félagið og atvinnu- og 
menntunarmálin í greininni.
 

Starfsmenn VM fóru í vinnustaðaheimsókn 
í Vélaverkstæði Jóhanns Ólafs 12. febrúar 
s.l. Spjallað var við starfsmenn á kaffistofu 

29. janúar var farið í heimsókn í Hamar ehf. 
Þar tók Kári Pálsson á móti starfsmönnum 

Vélaverkstæðisins og þrátt fyrir fámennan 
fund, var mikið rætt og margt fróðlegt sem 
kom þar fram.

VM og leiddi um fyrirtæki. Spjallað var við 
starfsmenn Hamars á kaffistofunni.



�

Hin árlega verðlaunaafhending til 
nýsveina á vegum Iðnaðarmannafélags 
Reykjavíkur var haldin að vanda í 

Ráðhúsi Reykjavíkur laugardaginn 6. 
febrúar sl. Var þetta í fjórða skiptið sem 
hátíðin er haldin hér á landi, en hún er 

tekin upp að danskri fyrirmynd. Að þessu 
sinni voru 18 nýsveinar heiðraðir og þar 
á meðal Gísli Líndal Karvelsson vélvirki. 

Formaður VM hefur skrifað undir 
yfirlýsingu um þátttöku í samningum um 
þjónustu á sviði starfsendurhæfingar. 
Með yfirlýsingunni skuldbindur VIRK sig 
til að veita félagsmönnum VM sem búa 
á landsbyggðinni aðgang að þjónustu 
ráðgjafa sem staðsettir eru um allt 
land og samið hefur verið um á milli 
Starfsendurhæfingarsjóðs og stéttarfélaga 
með starfsstöðvar á viðkomandi svæði.

Á undanförnum mánuðum hafa Starfs
endurhæfingarsjóður og sjúkrasjóðir 
stéttarfélaga í sameiningu byggt upp og 
þróað þjónustu við félagsmenn/sjóðfélaga 
um allt land með samstarfssamningum sín 
á milli. Meginmarkmið þessara samninga er 
að stuðla að því að félagsmenn/sjóðfélaga 
stéttarfélaganna verði svo virkir á 

vinnumarkaði sem vinnugeta leyfir með því 
að skipuleggja þjónustu og veita úrræði fyrir 
þá einstaklinga sem veikjast til lengri tíma 
eða slasast þannig að vinnugeta skerðist. 
Sérstök áhersla er lögð á það að koma 
snemma að málum og koma í veg fyrir að 
vinnusamband einstaklinga rofni vegna 
veikinda eða slysa.
Yfirlit yfir starfsmenn sjóðsins um allt land 
er að finna á www.vm.is

RáðgjafaR í staRfsenduRhæfingu
Hlutverk Starfsendurhæfingarsjóðs er að 
draga markvisst úr líkum á því að launafólk 
hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar 
örorku, með aukinni virkni, eflingu 
endurhæfingar og öðrum úrræðum.
Hlutverk ráðgjafa er að veita einstaklingum 
aðstoð við að viðhalda og efla virkni til 

vinnu. Hann býður öllum félagsmönnum 
sem sækja um dagpeningagreiðslur hjá 
sjúkrasjóði upp á þjónustu og aðstoð, einnig 
þeim félagsmönnum sem geta ekki eða eiga 
erfitt með að sinna sínum störfum eins og 
er vegna heilsu. Það geta verið einstaklingar 
sem eru í veikindaleyfi eða jafnvel ennþá í 
starfi.
Stuðningurinn tekur mið af þörfum og 
væntingum hvers og eins. En hér eru nokkur 
dæmi um þann stuðning sem stendur 
félagsmönnum til boða:
Sjá nánar um Starfsendurhæfingu á vef 
VIRK: www.virk.is

Starfsendurhæfingarráðgjafar um allt land

Verðlaunaafhending Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur
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90 ára afmæli Félags járniðnaðarmanna
Í apríl n.k. verða liðin níutíu ár frá því að 17 
járnsmiðir stofnuðu Félag járniðnaðarmanna. 
Af því tilefni var ráðist í það mikla verk að 
gefa út veglega bók þar sem saga félagsins 
verður rakin bæði í máli og myndum.
Friðrik G. Olgeirsson sagnfræðingur ritar 
bókina og það er Bókaútgáfan Hólar sem 
gefur hana út í samvinnu við VM. Bókin er 
vegleg og inniheldur alls um 350 blaðsíður 
og mikið af ljósmyndum sem prýða bókina 
og gefa henni líf. Víða verður komið við sögu 
t.d. verður fjallað um það hvernig þróun 
málmiðngreina varð í landinu á 20. öldinni, 
einnig kjarabaráttuna sem oft var hörð, 
kröfuna um betri starfsskilyrði og aukna 
menntun og þá er aðeins fátt eitt nefnt. 

Félagsmönnum fjölgaði mjög þegar leið á 
öldina og í aldarlok gengu netagerðamenn 
og skipasmiðir í félagið. Árið 2006 urðu 
þau tímamót að Vélstjórafélag Íslands 
sameinaðist félaginu undir heitinu VM 
– félag vélstjóra og málmtæknimanna.

Sérstök heillaóskaskrá verður aftast í bókinni 
og geta allir félagsmenn og aðrir velunnarar 
félagsins fengið nafn sitt skráð þar, óskað 
félaginu til hamingju með áfangann og um 
leið gerst áskrifendur að ritinu.
Verð bókarinnar er kr. 6.900 og er 
virðisaukaskattur innifalinn sem og 
sendingarkostnaður.
Hægt er að skrá sig fyrir bók með því að 
senda tölvupóst á netfangð: bbaldur@simnet.
is, eða hringja í síma 581 1964 eða 698 6919.

Námsstyrkir til útskriftarnema

Dregið hefur verið úr innsendum umsóknum um námsstyrki VM.
VM auglýsti eftir umsóknum um styrki frá öllum nemum á útskriftarári 
í vél- og málmtæknigreinum í janúar í ár, eins og í fyrra.
Styrkirnir eru tólf og að upphæð 100.000 kr. hver.

Eftirtaldir aðilar fá styrk á árinu 2010:
atli Þorsteinsson ..........................tækniskólinn
erlingur Þór erlingsson .................tækniskólinn
georg skæringsson .......................framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
guðmundur hreinn gíslason ...........tækniskólinn
heimir Klemenzson .......................fVa
Lárus heiðar sveinsson ................Verkmenntaskólinn á akureyri
Maron Bergmann jónasson ............Borgarholtsskóli
Olaf garðar garðarsson ................tækniskólinn
sigurður smári gunnarsson ...........Borgarholtsskóli
sævar Páll stefánsson ..................Verkmenntaskólinn á akureyri
torfi Runólfur Þorbergsson ...........Borgarholtsskóli
Valgeir sigmarsson .......................tækniskólinn

Ofangreindir styrkþegar eru beðnir að senda reikningsupplýsingar til gjaldkera félagsins 
í netfangið: aslaug@vm.is og verða þá styrkirnir greiddir inná reikning viðkomandi.
VM hefur stuðlað að aukinni menntun í vél- og málmtæknigreinum með því m.a. að benda 
á mikilvægi þeirra starfa í þjóðfélaginu og nauðsyn þess að fjölga nemum í þeim greinum. 
Jafnframt hefur VM bent á nauðsyn þess að bæta námsaðstöðu nemenda og kennara 
í verknámsgreinum og að verknám og bóknám njóti sömu áherslu í skólakerfinu. 
Styrkir VM til útskriftarnema eru liður í þeirri vinnu.
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Sú niðurstaða sem kom með dómi 

félagsdóms í máli sem VM höfðaði gegn 

Norðuráli vegna félagsmanna sinna, um 

að fá að gera kjarasamning fyrir þeirra 

hönd við fyrirtækið er mikil vonbrigði. 

Maður veltir því fyrir sér í hverslags 

umhverfi við erum kominn með skipulag 

verkalýðshreyfingar-innar þar sem þróun 

eins og varð með stofnun VM virðist ekki 

geta þróast áfram, vegna áratuga bindandi 

samninga þar sem möguleikum manna 

til að velja sér sitt fag- og stéttarfélag eru 

teknir af þeim.

VM er félag vélstjóra og málmtæknimanna 

með um 85% af þeim sem starfa í 

þessum greinum á landinu öllu sem 

félagsmenn. VM er eingöngu að sinna þeirra 

hagsmunamálum á öllum sviðum. Starfandi 

einstaklingar í greinunum sjá þetta manna 

best og telja að framtíðarhagsmunum 

sínum sé best borgið í sameiginlegu 

félagi á landsvísu, en ekki í félagi sem 

er með blandaða samsetningu upp í allt 

að tíu iðngreina, með svipaðan fjölda 

félagsmanna. Það sem er mikilvægast 

í umræðunni um þetta mál er að það 

voru félagsmennirnir sjálfir hjá Norðuráli 

sem settu þessa kröfu fram á hendur 

VM, að það sæi um gerð kjarasamnings 

fyrir þeirra hönd við Norðurál. Í október 

2009 var borgað af 34 félagsmönnum 

sem störfuðu hjá Norðuráli til VM af 

um 60 til 70 stöðugildum í vél- og 

málmtækni hjá fyrirtækinu. Burt séð 

frá því að þegar einstaklingur skrifar 

undir ráðningarsamning við Norðurál er 

fyrirtækið búið að merkja við og velja 

stéttarfélag fyrir starfsmanninn, án þess að 

hann hafi neitt um það að segja.

Þegar VM hóf vinnu við að koma að gerð 

kjarasamningsins fyrir félagsmenn sína, 

var Norðuráli gerð grein fyrir stöðunni 

um fjölda félagsmanna VM. Fyrirtækið 

komst þó upp með þau ótrúlegu ósannindi 

í dómnum, að kannast ekki við annað 

en allir starfsmenn þeirra væru í sama 

stéttarfélaginu og það ákveður að þeir eigi 

að vera í við ráðningu.

Annað sem er áhyggjuefni er að félögin 

sem eiga kjarasamninginn við Norðurál 

höfðu gert samkomulag við VM um aðkomu 

félagsins inni á vinnusvæðinu sem var mjög 

ásættanleg þróun og okkar félagsmenn 

höfðu sætt sig við. Megin innihald 

samkomulagsins var að félagsmenn VM 

fengju að kjósa sér trúnaðarmann og fengi 

hann að sitja í samningarnefnd við gerð 

kjarasamninga, án þess að nafn VM yrði á 

kjarasamningnum um sinn. Þessu hafnaði 

Norðurál og því fór málið í Félagsdóm. 

Það er mikið áhyggjuefni að fyrirtækið 

skuli komast upp með það að standa á 

móti eðlilegri þróun sem er að verða í 

skipulagsmálum fag- og stéttarfélaga.

Ef hugsanlega sama þróun heldur áfram 

og VM verður komið með t.d. 95% 

félagsmanna í þessum greinum hjá 

fyrirtækinu eftir tvö til þrjú ár, þá muni 

það ekki geta komið og samið fyrir sína 

félagsmenn sem vilja ekki vera í því 

stéttarfélagi sem Norðurál ætlar að velja 

fyrir þá. Fræðilega gæti líka komið upp 

sú staða að allir starfsmennirnir væru 

félagsmenn VM en annað stéttarfélag 

ætti kjarasamninginn. Ég hef ekkert vit á 

lögum og þegar ég var að lesa fyrri dóma 

sem um svona mál hafa fjallað þá varð 

maður hálf ruglaður í ríminu. Þegar mér 

var sagt að réttarstaða einstaklingsins á 

Íslandi í dag væri sú að ef hann vill vera í 

sínu stéttarfélagi, beri atvinnurekanda að 

gera samning við félagið. Fyrir mér var 

þetta einfalt og auðskilið. Ég furða mig á 

að dómurinn skuli aðallega vera að velta 

fyrir sér sönnun á því hvort einstaklingarnir 

séu í viðkomandi stéttarfélagi eða ekki. 

Í málflutningnum fannst mér það koma 

skýrt fram að okkar umbjóðendur væru 

félagsmenn VM.

Öll þau rök sem okkar lögmaður vitnar í 

hunsar dómurinn og telur sig ekki þurfa að 

rökstyðja hvers vegna þau eru hunsuð. Að 

mínu viti, án þess að hafa vit á lögum, snýst 

þessi dómur um pólitík en ekki lög. Hvaða 

hagsmuni dómurinn er að verja skal ósagt, 

en ég spyr mig margra spurninga sem ég 

ætla ekki að velta upp hér.

Eins og áður sagði ætla ég ekki að fara út í 

túlkun á lögum, en enda þetta á yfirlýsingu 

félagsins.
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VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna lýsir yfir miklum 

vonbrigðum með dóm Félagsdóms fimmtudaginn 18. febrúar sl. en þá 

hafnaði dómurinn kröfu félagsins um að það fengi að koma að gerð 

kjarasamnings fyrir hönd félagsmanna sinna í álverinu á Grundartanga, 

en kjarasamningar þar eru nú lausir. Í dag eru á fjórða tug starfsmanna 

álversins sem aðild eiga að VM og greiða til þess félags- og sjóðagjöld.

VM telur niðurstöðu dómsins illa grundaða, enda sé hún ekki í samræmi 

við lögverndaðan samningsrétt félagsins eða vilja starfsmannanna. 

Að auki samræmist hún ekki dómafordæmi Hæstaréttar, sem kveður 

á um að lagaheimild og málefnaleg sjónarmið þurfi til að skerða 

megi samningsrétt stéttarfélaga. Því til viðbótar samræmist hún ekki 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála 

Evrópu, einkum ákvæðum um félagafrelsi, sem annars vegar bannar að 

menn verði þvingaðir til að vera í stéttarfélagi sem þeir vilja ekki vera 

í og hins vegar tryggir rétt manna til að fela stéttarfélögum sínum að 

semja um kaup.

  Guðmundur Ragnarsson, formaður VM
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IÐNNEMAR - SVEINAR - NÝSVEINAR - MEISTARAR

Náms- og starfsráðgjöf IÐUNNAR fræðsluseturs

Hlutverk náms- og starfsráðgjafar IÐUNNAR fræðsluseturs er  
að veita iðnmenntuðum einstaklingum og iðnnemum 
margvíslegan stuðning og þjónustu meðan á námi stendur  
og í starfi. Markmið ráðgjafarinnar er að stuðla að auknum 
árangri og vellíðan í námi og starfi.  Skrifstofa náms- og 
starfsráðgjafar er í húsnæði IÐUNNAR fræðsluseturs að  
Skúlatúni 2, 2. hæð og er opin alla virka daga frá kl. 9.00 - 16.00. 

Viðtöl við náms- og starfsráðgjafa á þeim tíma eru eftir 
samkomulagi. Einstaklingar geta bókað viðtal í síma 590-6400  
eða með tölvupósti til náms- og starfsráðgjafa.  Rafrænar 
fyrirspurnir er hægt að senda á netfangið radgjof@idan.is

Farið er með öll erindi sem trúnaðarmál.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað

Aðstoð við t.d. markmiðssetningu, starfsþróun og áhugasvið.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Bættu um betur
– raunfærnimat IÐUNNAR fræðsluseturs

Raunfærnimat hentar einstaklingum með 5 ára starfsreynslu í 
iðngrein sinni, orðnir 25 ára  og hafa hug á að ljúka námi sínu.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Sérúrræði í sveinsprófi og prófkvíði

Ráðgjöf vegna sérúrræða í sveinsprófum og prófkvíða.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Strong áhugasviðskönnun og  „Í leit að starfi“.

Ertu að huga að breytingum í námi eða starfi?

ALLIR SEM HAFA ÁHUGA Á AÐ BÆTA NÁMSTÆKNI SÍNA

Bætt námstækni – betri árangur 
Viltu öðlast leikni í notkun ýmissa aðferða í námstækni?   
9 kennslustundir

MEISTARAR, TILSJÓNARMENN, STARFSMANNASTJÓRAR, FRÆÐSLUFULLTRÚAR, 
VERKSTJÓRAR OG AÐRIR SEM TAKA Á MÓTI NEMUM Í VINNUSTAÐANÁM.

Móttaka nema í vinnustaðanám 10 kennslustundir.

SVEINSPRÓFSNEFNDIR

Að semja próf - verkleg kennsla   4 kennslustundir.

SVEINSPRÓFSNEFNDIR

Gerð prófa í samhengi við annað námsmat 

4 kennslustundir.

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Stjórnun og stjórnandinn 18 kennslustundir.

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Lækkun rekstrarkostnaðar 12 kennslustundir.

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Starfsmanna- og launaviðtöl 12 kennslustundir.

ALLA SEM VILJA AUKA ÞJÓNUSTU OG LÆRA AÐ SELJA MEIRA

Að veita betri þjónustu  og auka um leið sölu

6 kennslustundir.

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Samningatækni: Endurskoðun á samningum
við birgja og þjónustuaðila 12 kennslustundir.

ALLIR SEM VILJA BYGGJA UPP TRAUSTAN GRUNN 

FYRIR ÁFRAMHALDANDI TÖLVUNOTKUN

Tölvur ekkert mál - Grunnnámskeið 18 kennslustundir.

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NÝTA SÉR KOSTI RITVINNSLU

Ritvinnsla í Word 18 kennslustundir.

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NÝTA SÉR KOSTI TÖFLUREIKNIS

Töflureiknirinn Excel 18 kennslustundir.

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NÝTA SÉR KOSTI TÖFLUREIKNIS

Töflureiknirinn Excel - framhald 18 kennslustundir.

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NOTA NETIÐ TIL GAGNS OG GAMANS

Internetið 18 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, MÁLMIÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN  
OG AÐRIR NÝIR NOTENDUR INVENTOR

Autodesk Inventor 2010 Essentials® 
Grunnnámskeið 48 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN  
OG AÐRIR NÝIR NOTENDUR AUTOCAD

AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010® 
Grunnnámskeið 48 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN  
OG AÐRIR ÞJÁLFAÐIR NOTENDUR AUTOCAD

AutoCAD 2010® Þrívídd 24 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN  
OG AÐRIR ÞJÁLFAÐIR NOTENDUR AUTOCAD

AutoCAD Electrical 2010 Essentials® (IEC Standard)

24 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN  
OG AÐRIR ÞJÁLFAÐIR INVENTOR / AUTOCAD-NOTENDUR

Inventor 2010® fyrir innréttingasmíði

24 kennslustundir.

HÁRSNYRTISVEINAR - MEISTARAR - NEMAR

Litaleiðréttingar og litafræði 4,5 kennslustundir.

NEMAR Í HÁRSNYRTIIÐN

Nemanámskeið 18 kennslustundir.

HÁRSNYRTISVEINAR - MEISTARAR - NEMAR

Varanleg liðun - workshop  10,5 kennslustundir.

HÁRSNYRTISVEINAR - MEISTARAR - NEMAR

H3 Klippi- og mótunarnámskeið 4,5 kennslustundir.

BIFREIÐASMIÐIR. 

Rafeindabúnaður 22 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Skynjarar og hreyfiliðir 11 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Notkun greiningartækja og afgasmæla

11 kennslustundir.

BIFREIÐASMIÐIR. 

Netkerfi   11 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Stjórnkerfi hreyfla, bilanagreining   22 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Skipulag og framkvæmd bilanagreininga

22 kennslustundir.

BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR. BIFVÉLAVIRKJAR

SRS öryggisbúnaður 11 kennslustundir.

 

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Hjólastillingar 22 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

CABAS tjónamatskerfið / grunnur 30 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR

Notkun AVO mæla  2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

Notkun Sveiflusjáa   2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Notkun bilanagreina  2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

Notkun viðgerðabóka  2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

Notkun rafmagnsteikninga   2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR.

Súrefnisskynjarinn   2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

CABAS tjónamatskerfið: Örnámskeið 1

2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

CABAS tjónamatskerfið: Örnámskeið 2

2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.  
STARFSFÓLK VERKSTÆÐA

CABAS tjónamatskerfið: Örnámskeið 3 / aðstoð

2-4 kennslustundir.

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR. STARFSFÓLK VERKSTÆÐA.

CABAS tjónamatskerfið: Örnámskeið 4 / sérnám

2-4 kennslustundir.

BYGGINGAMENN

Ábyrgð byggingarstjóra

10 kennslustundir.

ARKITEKTAR – BYGGINGARFRÆÐINGAR – TÆKNIFRÆÐINGAR – 
VERKFRÆÐINGAR  

Námskeið um löggildingu mannvirkjahönnuða

50 kennslustundir.

BYGGINGAMENN

Tilboðsgerð 20 kennslustundir.

BYGGINGAMENN

Brunaþéttingar 5 kennslustundir.

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF

STARFSMENNTADEILD

FYRIR STJÓRNENDUR

TÖLVUNÁMSKEIÐ

BÍLGREINASVIÐ

BÍLGREINASVIÐ FRH.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ

TÖLVUSTUDD HÖNNUN

NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2010

SÍMENNTUN Í IÐNAÐI
Nýtt fræðsluár er nú að hefjast hjá IÐUNNI fræðslusetri. Fjölbreytt úrval námskeiða  
eru í boði á öllum okkar fagsviðum auk úrvals almennra námskeiða. 

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér framboðið á www.idan.is
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BYGGINGAMENN

Mælingar og mælitæki  20 kennslustundir.

BYGGINGAMENN

Niðurlögn steinsteypu 10 kennslustundir.

BYGGINGAMENN

Einangrun 10 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Útveggjaklæðningar 20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Viðgerðir og viðhald húsa 20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Parketgólf  20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Verðskrá húsasmiða - Uppmæling 20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Viðhald og viðgerðir gamalla timburhúsa

15 kennslustundir. 

HÚSASMIÐIR

Þök 20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Timburhús – fyrri hluti  20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR

Timburhús – seinni hluti  20 kennslustundir.

PÍPULAGNINGAMENN

Hita- og neysluvatnskerfi  20 kennslustundir.

PÍPULAGNINGAMENN

Lagnir í sumarhús 10 kennslustundir.

PÍPULAGNINGAMENN

Vatnsúðakerfi - Sprinkler   20 kennslustundir.

PÍPULAGNINGAMENN

Stjórnstöðvar hitakerfa  10 kennslustundir.

PÍPULAGNINGAMENN, MÁLMTÆKNIMENN OG AÐRIR LAGNAMENN.

Plastlagnir 62 kennslustundir.

MÚRARAR 

Steypuviðgerðir 10 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR OG MÚRARAR 

Upphengdar flísar 20 kennslustundir.

MÁLARAR

Vatnslökk - Akryl  10 kennslustundir.

MÁLARAR

Marmara- og viðarmálun 20 kennslustundir.

MÁLARAR

Gifsveggir – spartl og málun  10 kennslustundir.

MÁLARAR

Viðhald húsa 20 kennslustundir.

HÚSGAGNASMIÐIR

Húsgagnaviðgerðir  - bæsun og lökkun

20 kennslustundir.

HÚSASMIÐIR, HÚSGAGNASMIÐIR

Notkun trésmíðavéla  20 kennslustundir.

DÚKLAGNINGAMENN

Dúklagnir í votrýmum 10 kennslustundir.

DÚKLAGNINGAMENN

Verðskrá dúklagningamanna   10 kennslustundir.

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ

MATREIÐSLUMENN, FRAMREIÐSLUMENN OG BAKARAR

Tertuskreytingar og smjörkrem   6 kennslustundir.

MATREIÐSLUMENN, FRAMREIÐSLUMENN, BAKARAR OG KJÖTIÐNAÐARMENN. 

Dagur Norræna eldhússins   10 kennslustundir. 

MATREIÐSLUMENN, STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM OG BAKARÍUM. 

Smurbrauð 16 kennslustundir (ein eining).

MATREIÐSLUMENN OG STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM  

Matreiðsla á grænmetisfæði 6 kennslustundir.

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM, VEITINGAHÚSUM OG BAKARÍUM  

Súkkulaði „fæða guðanna“ 12 kennslustundir.

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM, VEITINGAHÚSUM OG BAKARÍUM  

Veisluborð 12 kennslustundir.

STARFSFÓLK Í VEITINGASAL  

Þjónað til borðs 8 kennslustundir.

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM OG VEITINGAHÚSUM 

Barþjónar 76 kennslustundir (4 einingar).

MÁLMIÐNAÐARMENN, VÉLVIRKJAR OG VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni - Virkni vökvakerfa  42 kennslustundir.

 

MÁLMIÐNAÐARMENN, VÉLVIRKJAR OG VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni  – Framhald af virkni vökvakerfa

42 kennslustundir.

MÁLMIÐNAÐARMENN, VÉLVIRKJAR OG VÉLSTJÓRAR 

Vökvatækni – Rekstur, viðhald og bilanagreining

42 kennslustundir.

STARFSMENN VIÐ MÁLMSMÍÐAR 

Málmsuða - Grunnur 18 kennslustundir. 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BIFREIÐASMIÐIR

TIG-suða 18 kennslustundir.

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BIFREIÐASMIÐIR

MIG / MAG-suða 18 kennslustundir.

 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BIFREIÐASMIÐIR

Pinnasuða - Grunnur 18 kennslustundir.

MÁLMTÆKNIMENN 

Suðuferlar - Pinnasuða 18 kennslustundir.

 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, PÍPULAGNINGAMENN 

Logsuða 18 kennslustundir.

MÁLMIÐNAÐARMENN, SUÐUMENN

Suðuþjálfun í fyrirtækjum   

Fer eftir þekkingu og leikni starfsmanns samkvæmt mati 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR

CNC-stýrðar iðnvélar   60 kennslustundir. 

 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR

Rennismíði og fræsing   36 kennslustundir. 

BLIKKSMIÐIR, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, HÖNNUÐIR

Loftræsikerfi. Tilgangur og hönnunarforsendur

27 kennslustundir.

BLIKKSMIÐIR, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, HÖNNUÐIR

Gerðir loftræsikerfa  27 kennslustundir.

BLIKKSMIÐIR, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, HÖNNUÐIR

Uppbygging loftræsikerfa  36 kennslustundir.

MÁLMTÆKNIMENN

Rafmagnsfræði fyrir málmtæknimenn  

60 kennslustundir.

 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRNAR

Iðntölvustýringar I 50 kennslustundir

VÉLSTJÓRAR, MÁLMTÆKNIMENN

Kælitækni  60 kennslustundir.

VÉLSTJÓRAR, MÁLMTÆKNIMENN

Kælitækni – Áfylling á kælikerfi  20 kennslustundir.

PÍPULAGNINGAMENN, MÁLMTÆKNIMENN OG AÐRIR LAGNAMENN.

Plastlagnir 62 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

InDesign grunnur   24 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

InDesign framhald   24 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Illustrator grunnur   24 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Illustrator framhald  24 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Breytt forvinnsla - RGB vinnuflæði 4 kennslustundir.

PRENTARAR, PRENTSMIÐJUSTJÓRAR OG TÆKNIMENN PRENTSMIÐJA

Breytt forvinnsla - RGB vinnuflæði

Hver heimsókn spannar um 2-4 klst.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Frásagnarteikning og myndskreytingar bóka

45 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Bókahönnun   45 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Hönnun bókarkápa   45 kennslustundir.

HÖNNUÐIR, GRAFÍSKIR MIÐLARAR, FAGFÓLK Í AUGLÝSINGAGERÐ

Flash í CS4   12 kennslustundir.

PRENTARAR, FAGMENN Í PRENTSAL

Valsaskipti og blanket  4.5 kennslustundir.

PRENTARAR, FAGMENN Í PRENTSAL

Farfi, pappír, fontar  4.5 kennslustundir.

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

MATVÆLA- OG VEITINGASVIÐ

MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ FRH.

PRENTTÆKNISVIÐ

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS
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Ræða gísla jónssonar 
alþingismanns við móttökuathöfnina
Togarinn „Ingólfur Arnarson“ er stærsti og 
glæsilegasti togarinn sem Íslendingar hafa enn 
eignast. Hann er fyrsta skipið af þrjátíu sem 
samið var um smíði á í Bretlandi, í október 
1945, fyrir milligöngu Nýbyggingarráðs og 
íslensku ríkisstjórnarinnar. 
Skipið er smíðað hjá skipasmíðastöð Mrss 
Cochrane & Sons Ltd. í Selby. Er það fyrsta 
skipið af átta, sem samið var um á þeirri 
smíðistöð. 
Það er smíðað samkvæmt ströngustu reglum 
flokkunarfjelagsins Lloyds í Bretlandi (+ 100 A 
I), og þó nokkuð styrkara, þar sem það þótti 
nauðsynlegt, vegna íslenskrar vetrarveðráttu. 

Lengd þess er 175 fet, breidd 30 fet og 
dýpt 16 fet. Það er 642 br. rúmlestir og 216 
nettórúmlestir. Burðarmagn þess er 500 
smálestir með 81 cm borð fyrir báru. 
Bolurinn er hólfaður í sundur með 7 
vatnsþjettum skiljum, en alls eru í skipinu 
20 vatnsheld hólf. Botn þes er tvöfaldur frá 
vjelarúmi og fram úr, og skiptist í geyma fyrir 
olíur, vatn og lýsi, þannig að vatnsgeymar 
eru fyrir 60 smál., olíugeymar fyrir 245 smál. 
og lýsisgeymar fyrir 20 smál. Slík skipting 
bolsins í vatnsheld hólf, skapar margfalt öryggi 
fyrir skipið, ef það mætir áföllum af völdum 
veðurs, árekstra eða strands. 
Framrúmi er skipt í tvö fiskirúm, en þeim er 
aftur skipt í 12 stíur, sem hver er útbúin með 
4 hillum. Rúmar skipið þannig 300 smál. af 
ísfiski. Stærð þeirra er alls 45 þús. teningsfet. 
Eru þau öll þiljuð með vatnsþjettri viðarsúð. 
Fyrir framan fiskirúmin er stór 
veiðafærageymsla, með hillum og skápum. 
Aðgangur er í hana frá þilfari. 
 
íbúðir skipverja 
Íbúðir skipverja eru sem hjer segir: Í stafni 
skipsins eru íbúðir og hvílur á tveimur hæðum 
fyrir 24 menn alls. Á neðri hæðinni er klefi 
fyrir 16 menn, og er það rúm mun stærra en 
áður var í eldri skipum, ætlað 24 mönnum. Á 
efri hæð er klefi fyrir 8 menn. En þess utan 
er þar setustofa sameiginleg fyrir hásetana, 
útbúin með borðum og bekkjum. Á þennan 

hátt geta þeir sem frí eiga frá störfum, hvílt 
sig í næði, án þess að vera truflaðir af 
umgangi þeirra, sem við störf eru. Hverri 
hvílu fylgir sjerstakur geymsluskápur fyrir 
föt o.fl. og setubekkir eru meðfram öllum 
hvílum. Aðeins tvær hvíluraðir eru í hæðinni, 
í stað þriggja í gömlu skipunum, og því bæði 
loftrými og gólfflötur meiri fyrir hvern mann 
en áður þekktist. 
Út frá setustofunni og innangengt úr henni er 
baðherbergi og hreinlætisklefi fyrir skipverja, 
svo er sjerstakur klefi til að þurka og geyma 
í yfirhafnir og hlífar skipverja. Þar eru og tvö 
vatnssalerni. 
Í skut skipsins eru einnig íbúðir á tveimur 
hæðum. Á neðri hæðinni er sameiginlegt 
anddyri fyrir íbúðirnar á þessari hæð, með 
stiga á milli hæðanna. Fyrir aftan það er 
salur með 6 hvílum, borðum og legubekkjum. 
Fyrir framan anddyrið er herbergi tveggja 
kyndara, með hvílum og bekkjum. Sitt til 
hvorrar hliðar eru tvö herbergi, annars vegar 
fyrir yfir- og undirvélstjóra, hins vegar fyrir 
yfir- og undirstýrimann. Öll herbergi á þessari 
hæð eru útbúin með hvílum, stoppuðum og 
klæddum legubekkjum, borðum og skápum, en 
þiljur allar af gljáðum harðviði. 
Á efri hæð er matsalur með borðum og 
bekkjum, nægilega stór fyrir alla skipshöfnina, 
með búri, skápum og matvælageymslum. 
Þar er og baðherbergi, hreinlætisklefi, tvö 
vatnssalerni og þurkklefi fyrir yfirhafnir. Er 

Þegar ný skip koma til landsins í dag er gjarnan 
horft til þess hversu góður aðbúnaðurinn er um 
borð, horft á gufuböð og líkamsræktarstöðvar 
fyrir áhöfnina og jafnvel setustofu með 
afspilunartæki og sérbað fyrir sérhvern 
skipverja. Við sem komin erum á miðjan aldur 
rifjum þá gjarnan upp ástandið um borð þegar 
við byrjuðum til sjós á síðari hluta síðustu aldar 
þar sem sofið var og matast í sama lúkarnum, 
atriði sem enn er fyrir hendi á minnstu bátunum.  
 
Á stærri skipum, flutningaskipum, togurum og 
nótaskipum þýðir lítið að bjóða upp á annað en 
aðbúnað sem gefur í engu eftir því besta sem 
finnst á þurru landi. Það er samt nauðsynlegt 
að gleyma því ekki hvernig aðbúnaðurinn var 
fyrir örfáum áratugum og sjálf rifja ég upp í 
huganum er ég var að byrja til sjós á gömlu 
nýsköpunartogurunum þar sem fjöldi fólks var 
í sama klefanum og jafnvel hálmdýnur í kojum. 
Slíkur aðbúnaður þótti samt glæsilegur aðeins 
nokkrum árum áður.  
 
Þegar nýsköpunartogarinn Ingólfur Arnarson 
RE-201 kom nýr til landsins 16. febrúar 1947, 
flutti Gísli Jónsson alþingismaður og vélstjóri 
erindi við komu skipsins og lýsti því sem 
fyrir augu bar og var erindi hans birt orðrétt í 
Morgunblaðinu daginn eftir, 17. febrúar 1947. 
 
Erindi hans birtist hér orðrétt eins og það 
birtist í Morgunblaðinu, m.a. með hugsanlegum 
ritvillum sem áttu sér stað við vinnslu greinar-
innar á sínum tíma. Greinin segir samt sína sögu 
og sjálfsagt að lofa fólki að njóta hennar:



1�

þessu komið fyrir til hliðar við borðsalinn og 
innangengt úr honum í alla þessa klefa.  
Fyrir framan borðsalinn er rúmgott eldhús, 
með borðum, hillum og skápum og olíukyntri 
eldavjel. Samgangur er á milli borðstofu og 
eldhúss. Þar er og kæliklefi fyrir vistir, svo 
skipverjar geti jafnan haft nýmeti á borðum. 
Inngangur á þessa hæð er frá báðum hliðum 
og frá bátaþilfari, en samgangur til vjelarúms. 
Fremst í reisn er herbergi skipstjóra, með 
hvílu, legubekkjum, borði, stólum og fatask. 
alt af gljáðum harðviði. Þar fyrir aftan er 
baðherbergi, hreinlætisklefi og vatnssalerni. 
Samgangur er á milli herbergis skipstjóra og 
stýrishúss, sem komið er fyrir á næstu hæð, 
ásamt loftskeytaklefa og kortahúsi. 
Íbúðir allar eru hitaðar upp með olíukynntum 
miðstöðvarvjelum. Er dælt um þær allar tæru 
lofti eftir vild. Er það hvorttveggja nýjung frá 
því sem áður hefur verið. Alls eru í skipinu 
íbúðir og hvílur fyrir 38 menn.  
Á bátapalli að aftan er komið fyrir við 
„patent“-uglur tveim bjargbátum, útbúnum að 
öllu leyti eftir ströngustu reglum um öryggi.  
Í reisn skipsins yfir vjelarúmi er komið fyrir 
lifrarbræðsluklefa. – Verður þar komið 
fyrir bræðslutækjum af nýrri gerð, sem 
smíðuð eru hjerlendis að fyrirsögn Ásgeirs 
Þorsteinssonar verkfræðings.
 
í vjelarúmi 
Skipið er útbúið með 1300 hestafla eimknúinni 
aðalvjel, er knýr það rúmar 13 mílur á klst. 
Er hún af hinni venjulegu þríþenslu tegund, 
gerð fyrir að nota yfirhitaðan eim, en þó 
endurbætt á margvíslegan hátt frá því sem 
áður hefur þekkst í togurum. M.a. er loftdæla 
vjelarinnar ekki sambyggð með henni, eins 
og venja er til, heldur er hún sjerstæð og 
rafknúin. Á þann hátt er hægt að halda uppi 
fullu sogafli, bæði fyrir aðalvjel og togvindu, 
hvort sem aðalvjelin er hægum eða fullum 
gangi eða alveg stöðvuð. Er þetta mjög mikill 
eldsneytissparnaður og ljettir mikið gang bæði 
aðalvjelar og togvindu, og fer miklu betur með 
þær vjelar báðar, í meðferð. Er hjer að ræða 
um algjörlega nýjung í togurum. 
Eimketill skipsins er smíðaður fyrir 225 lbs. 
þrýsting. – Hitaflötur hans er 2800 ferfeta. 
Hann er kyntur með olíu í stað kola, og 
sparast með því alt það erfiði og óþrifnaður, 
sem áður fylgdi kyndingu, kolamokstri, 
eldhreinsun og öskuburði. Mun margur 
gleðjast yfir þeim umbótum.  
Aðalvjel og ketill er smíðað hjá Mrss Amos 
& Smith, Ltd, Hull. Settu þeir einnig niður 
allar vjelar í skipið. Ketillinn er útbúinn 
með yfirhitunarkerfi, frá Superhester 
Co., og loftþrýstivjelum frá Howdens-
verksmiðjunum, sem dæla lofti inn í eldkolin. 

Olíukyndingarvjelarnar eru smíðaðar hjá 
Walsend Shipway & Engineering Co., sem 
smíðuðu allar vjelarnar í herskipið Hood. 
Eru þær allar rafknúnar. Loftdælan og 
eimvatnsdælurnar eru rafknúðar sjerdælur, 
smíðaðar af Weirs-verksmiðjunum, en 
kælidælur, þilfarsdælur, austurdælur og aðrar 
sjerdælur, af Droysdale-verksmiðjunum, og 
eru þær einnig allar rafknúðar. Er dælukerfið 
þannig útbúið, að þótt bæði kælidæla 
aðalvjelar og og loftdæla bili, má nota aðalvjel 
með 80% afli, sem er afarmikið öryggi fyrir 
skipið og algert nýmæli.  
Ný tegund vökvastýrisvjela, smíðuð hjá 
Donkin & Co. er tengd beint við stýrið, en 
virkt frá stýrishúsi. Öllum stýristaumum er því 
sleppt, og er það bæði til öryggis og þæginda. 
– Ganga vökvadælurnar fyrir raforku. Er þetta 
einnig nýmæli. Akkerisvinda, tvöföld, smíðuð 
af Clark Chopman, og alveg sjerstaklega gerð 
fyrir íslenska togara, er rafknúin. getur hún 
lyft báðum akkerum í einu á 15 faðma dýpi. 
Togvinda skipsins er eimdrifin. Er það eina 
aukavjelin sem drifin er þannig. Hún er 300 
hestöfl að stærð, gerð fyrir 1200 faðma á 
hvert kefli. Er hún smíðuð af C. D. Holmes & 
Co., Hull, og margvíslega endurbætt frá fyrri 
tegundum. 
 
Þá eru í skipinu 2 dieselvjelar, hvor 120 
hesta, með átengdum 80 kw rafal, sem 
framleiða raforku fyrir allar aukavjelar og til 
ljósa. Eru vjelar þessar smíðaðar hjá Ruston 

Hornsby & Co. En auk þess er ein 5 kw 
samstæða frá sömu verksmiðju, sem nota 
má til ljósa í höfnum. Skipið er útbúið með 
talstöð, loftskeytastöð og miðunarstöð frá 
M. P. Pedersen, Kbh., tveimur dýptarmælum 
Fathometer &Huges, sem bæði sjálfrita 
og senda neista, eftir vild, einnig með 
rafmagnshraðamæli. rafmagnsvjelsíma, 
sjerstakri gerð áttavita, Radartækjum og 
öðrum nýtísku áhöldum. 
Þegar hinn valinkunni skipstjóri, Jóhann 
Pjetursson, var að lýsa fyrir blaðamönnum 
hinu glæsilega skipi sínu „Gylfa“, fyrir nokkrum 
dögum, fjellu honum af munni þessi orð: 
„Ingólfur Arnarson er listasmíð. Þar er 
samankomið allt sem íslenskir og og breskir 
útgerðarmenn og sjómenn geta óskað sjer“. 
Betur verður þessu skipi ekki lýst. Hið 
glæsilega skip er árangur af samstiltum vilja 
þeirra manna allra, sem metið hafa verk ykkar 
sjómannanna undan farin mörg og erfið ár, 
til þess að mæta óskum ykkar og vonum um 
betra og öruggara far.  
Velkominn býð ég Ingólf Arnarson að landi. 
Enn mun með honum hefjast nýtt landnám, 
nýir möguleikar, nýir og betri tímarfyrir land 
og lýð. 
Þér allir sem mál mitt megið heyra, gefið 
honum blessun ykkar. 
Felið hann Guði og góðum vindum í bænum 
ykkar fyrr og síðar. 

Myndirnar eru frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
og teknar af Andrési Kolbeinssyni.

Anna Kristjánsdóttir
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Stundum er fullyrt að einn helsti eiginleiki vökva sé að þeir þjappist ekki saman undir þrýsitngi. 
Þetta er ekki rétt. Í vökvanum er gas – sem getur þjappast saman. Þegar 3/2 lokinn á myndinni 
skiptir sér þá lokast að miklu leyti fyrir vökvaflæðið frá stimplinum. Afleiðing þess er að 
skriðþungi stimpilsins myndar sérstaklega háan þrýsting stimpilstangarmegin (ath. það er 
eðlilegt að þrýstingur hækki stimpilstangarmegin vegna mismunandi stærðar flatamála stimpil- 
og stimpilstangarmegin). Þetta veldur því að gasið þjappast saman og ýtir stimplinum til baka 
- og svo öfugt. Þar með fáum við þennan titring í kerfið eins og sést á ritinu hægra megin. 
Hermunin er gerð í FluidSim.

Umhverfisvæn ending og gæði...

E.M ehf
Hólmaslóð 2
101 Reykjavík
Sími 568-7788
http://www.em.is
info@em.is

Sýrulaus ryðleysir
Tekur aðeins ryð
Engin eiturefni

Engar varnaðarmerkingar
Skaðar ekki málma
Efnið er ekki ætandi

Efnið endist lengi
Skaðar ekki plast eða gúmmí

Brotnar niður í náttúrunni

Forvarnarefni á málma
Íblöndunarefni

Hreinsiefni
Ryðleysiefni

Ryðumbreytir
Tæringarvarnarfeiti

Lausnir á tæringarvandamálum!

Ryðlosun E.M ehf
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Efni skýrslunnar er flokkað eftir helstu málefnum og stiklað á stóru 

í máli og myndum frá síðasta aðalfundi sem var haldinn á Grand 

Hótel Reykjavík þann 17. apríl 2009 fram að aðalfundi 20. mars 2010. 

Tölulegar upplýsingar miðast við starfsárið 2009 en ýmis efnisatriði 

eru á milli aðalfunda.

Viðsnúningur varð á síðasta rekstrarári og var rekstrartap félagsins 

fyrir fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld 1,1 millj.kr. Rekstrartekjur 

voru 373,3 millj.kr. en rekstrargjöld 374,4millj. kr. Fjáreignatekjur 

voru 90,1 millj. kr. sem gáfu litla sem enga raunávöxtun á fjármuni 

félagsins. Almennur rekstrar- og launakostnaður fer lækkandi en 

aukning á styrkjum úr sjúkra- og fræðslusjóði auk fjarfestinga við 

orlofshús valda þessari niðurstöðu. Fjárhagur VM er traustur og 

almennur rekstur er að stefna inn í traustan farveg. En á þessum 

óvissutímum er aukin þörf á að vera vakandi yfir rekstrinum ef 

forsendur breytast.

Rekstrarafgangur varð á rekstri félagssjóðs og fræðslusjóðs, 

sjúkrasjóður var með lítilsháttar rekstrartapi en orlofssjóður er með 

talsvert rekstrartap vegna endurbóta á orlofshúsum sem eru að 

mestu gjaldfærðar.

Félagið átti um síðustu áramót 1.738 millj.kr. í bókfærðum eignum. 

Stærsta eign félagsins var í óbundinni bankainnistæðu hjá Arion 

banka að fjárhæð 760.6 millj.kr. Félagið hafði um 329.2 millj.kr. 

í fjárvörslu og eignastýringu hjá Arion banka og Íslandsbanka. 

Í ársreikningnum er tekin upp sú nýjung að sýna raunávöxtun 

fjárvörslunnar og bankainnstæðu. Gjaldþrot eignarhaldsfélaga og 

töpuð skuldabréf höfðu áhrif á fjárstýringuna á árinu 2009 og má 

vænta að töpin séu nú langflest komin fram.

Félagið á mjög góða eign í VM húsinu Stórhöfða 25 í Reykjavík 

og í húsinu Borgartún 30 Reykjavík sem félagið leigir Norðuráli 

undir aðalskrifstofu. Einnig á félagið 2 íbúðir í Reykjavík, 3 íbúðir á 

Akureyri og 28 orlofshús sem leigð er félagsmönnum.

VM keypti sumarhús af kvenfélaginu Keðjunni í landi Snorrastaða við 

Laugarvatn og er því með fullan yfirráðarétt á svæðinu til að fara í þá 

endurskipulagningu sem áhugi er fyrir.

VM hefur staðið að útgáfu á 100 ára sögu Vélstjórafélags 

Íslands sem gefin var út í febrúar 2009 og 90 ára sögu Félags 

járniðnaðarmanna sem kemur út í apríl 2010.

Miklar endurbætur voru gerðar á orlofshúsum félagsins og hefur 

Linda Björk Hrafnkelsdóttir verið ráðin í fullt starf til að sjá um 

orlofshús VM og einnig að samræma gæði þjónustunnar um allt land. 

Fanney Gestsdóttir lét af störfum hjá VM eftir áratuga þjónustu við 

félagsmenn VM við Laugarvatn. Um áramótin gátu síðan félagsmenn 

sjálfir gengið frá bókun og greiðslu á orlofshúsum félagsins á netinu 

og hefur því verið vel tekið hjá félagsmönnum. Félagið hefur hvatt til 

útivistar með því að greiða niður til félagsmanna bæði veiðikort og 

útilegukort. Áfram verður haldið í að endurbæta orlofshús félagsins 

árið 2010 og talsverðum fjármunum verður varið til þess. Stjórn 

félagsins ákvað að Magnús Magnússon léti af störfum og mun mönnun 

skrifstofu VM verða endurskoðuð sem fyrst. Verður það haft aða 

leiðarljósi að þjónusta við hinn almenna félagsmann verði aukin í því 

ástandi sem nú ríkir.

Undirritaðir ítarlegir ársreikningar VM endurskoðaðir af Ernst & 

Young verða lagðir fram á aðalfundinum 20. mars 2010.
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Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af tekjum, fóru úr 129.4 miljónum 2008 í 
123.3 miljónir árið 2009. Miðað við það sem hefur átt sér stað á 
vinnumarkaðnum getum við vel við unað, hver sem þróunin verður 
á árinu 2010.  Þó nokkuð var um að greitt væri til félagsins í þrjá til 
sex mánuði. Þessar tímabundnu iðgjaldagreiðslur má meðal annars 
skýra þannig að iðnnemar vinna aðeins hluta ársins og menn hafa 
verið að flytja úr landi vegna atvinnuleysis.
 

Launagreiðendur
Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 2009 
voru 766 og er það fækkun um 81 frá árinu 2008.

Fjöldi félagsmanna og skipting þeirra
Árið 2009 greiddu alls 3.618 einstaklingar félagsgöld til VM. 
Nýir félagsmenn voru 167. Skipting milli kynja er 3.594 karlar og 24 
konur. Skráðir félagsmenn sem hættir eru störfum eru 574
og menn sem greiddu lágagjaldið árið 2009 voru 31. Um síðustu 
áramót voru 77 einstaklingar skráðir sem aukafélagar. Félagsmenn 
VM eru því tæplega 4000 og hefur félagsmönnum fækkað frá árinu 
2008, má sennilega rekja það til fækkunar erlendra starfsmanna og 
aukins atvinnuleysis.

Skipting félagsmanna eftir störfum árið 2008
FéLagSm. FjöLdI HLutFaLL aF FjöLda

Fiskiskip 584 16,14%

Farskip 137 3,79%

Landmenn 2.897 80,07%

Samtals 3.618 100,00%
 

Skipting félagsmanna eftir störfum árið 2009
FéLagSm. FjöLdI HLutFaLL aF FjöLda

Fiskiskip 593 17,9%

Farskip 120 3,6%

Landmenn 2.609 78,5%

Samtals 3.322 100,00%
 
Á þessum myndum er borið saman á milli ára, hlutfall þeirra 
félagsmanna sem vinna í landi og á sjó. Eins og sést er hlutfallið 
svipað og í fyrra, um 78% félagsmanna starfa í landi og um 22% 
starfa á sjó. Af þeim sem starfa á sjó er um 17% á farskipum  
og um 83% á fiskiskipum.

Skipting félagsmanna eftir svæðum árið 2009
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir 
landið. Eins og sjá má er mestur fjöldi félagsmanna á stór-
Reykjavíkursvæðinu. Engu að síður eru félagsmenn í VM alls staðar 
á landinu.

austurland 227 6,31%

norðurland 363 10,09%

Vesturland og Vestfirðir 249 6,92%

höfuðborgarsvæðið 2.172 60,38%

suðurland og Reykjanes 586 16,29%

Samtals 3.597 100,00%

78%

18%

Útgáfu og kynningarmál
Mikilvægasti þáttur í upplýsingamiðlun til félagsmanna eru gæði 
upplýsinganna. Að félagsmenn séu stöðugt upplýstir og minntir 
á réttindi sín. Einnig að minna félagsmenn stöðugt á að félagið 
samanstendur af þeim og hvernig þeir geta haft áhrif og mótað starf 
félagsins með þátttöku sinni.

WWW.Vm.IS
Nýr félagavefur var settur í loftið á síðasta ári. Þar er hægt að 
skoða allar upplýsingar um greiðslur félagsgjalda og greiðslur sem 
félagsmaður hefur fengið úr sjóðum félagsins.

Einnig er hægt að skoða punktastöðu og laus orlofshús í rauntíma 
og sækja um orlofsaðstöðu á umsóknartímabilum. Um síðustu 
áramót bættist við að hægt er að panta og greiða orlofhús með 
kredidkorti á vefnum um helgar og milli helga.
Upplýsingar á heimasíðu eru uppfærðar að einhverju leyti a.m.k. 
einu sinni á dag.

Kannanir á vefnum
Nú fara kosningar um kjarasamninga nær eingöngu fram rafrænt á 
heimasíðu félagsins og verður það fyrirkomulag í framtíðinni.
Einnig hafa verið gerðar viðhorfs- og kjarakannanir á vefnum. En 
því miður hefur þátttaka í þeim könnunum ekki verið nægilega góð. 
Því marktækni fæst ekki nema lágmarksfjöldi taki þátt.
Á heimasíðu VM eru einnig gerðar smákannanir í gamni og alvöru. 
Áhugavert er að sjá niðurstöður slíkra nafnlausra kannana og 
birstast niðurstöður úr þeim í fréttum á vefnum.

Tímarit VM er fag- og félagsrit, þar sem birtar eru ýmsar faglegar 
greinar sem tengjast starfsvettvangi félagsmanna VM og viðameiri 
upplýsingar frá félaginu. Í hverju tölublaði hefur verið eitt tiltekið 
burðarefni og er umfjöllun um heimsóknir á vinnustaði fastur liður.
 
Dagbók VM kemur út á hverju ári í desember og er send öllum 
félagsmönnum.
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Stjórn félagsins hélt 10 stjórnarfundi milli aðalfunda og tvo fundi 
með laganefnd um mótun á lagabreytingum fyrir aðalfundinn 20. 
mars 2010. Hervar Gunnarsson sagði sig úr stjórn félagsins á árinu 
og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson kom inn sem aðalmaður í stað hans.
Mörg mál hafa komið inn á borð stjórnar að vanda og hefur ástandið 
í þjóðmálum oftar en ekki komið þar til umræðu. Komið var á 
fót Lífeyrisnefnd hjá félaginu til að fjalla um málefni lífeyrissjóða 
félagsmanna. Stjórnin hefur verið einhuga um að standa að áfram-
haldandi lagfæringum á orlofshúsum félagsins, auk þess sem 
unnið hefur verið að fyrirhuguðum hugmyndum um aukningu á 
orlofsaðstöðu fyrir félagsmenn. Stjórnin telur að í því ástandi sem 
nú er í samfélaginu sé það hluti af samfélagslegri ábyrgð félagsins 
að fara í nauðsynlegar framkvæmdir núna til að stuðla að aukinni 
atvinnu og veltu í samfélaginu.

Stjórn Vm til aðalfundar 20. apríl 2010
Efri röð frá vinstri: Haraldur G. Samúelsson, 

Heimir V. Pálmason, Samúel Ingvason, Sævar Örn Kristjánsson. 

Neðri röð frá vinstri: Trausti Ingólfsson, Guðmundur Ragnarsson 

formaður VM, Gylfi Ingvarsson varaformaður VM 

og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson. Á myndina vantar 

Guðmund Helga Þórarinsson.

Þrír fundir voru haldnir í Fulltrúaráði VM sá fyrsti 13. maí 2009 
þar sem farið var yfir stöðu kjaramála með forseta ASÍ, Gylfa 
Arnbjörnssyni. Fundur var haldinn þann 23. júní um afstöðu 
félagsins til „Samkomulags um breytingar á kjarasamningum 
milli aðildarfélaga ASÍ og SA.“
Breytingar á dagsetningum á áður umsömdum launahækkunum 
félagsmanna VM í kjarasamningunum frá 17. febrúar 2008. 
Fundurinn samþykkti einróma samkomulagið.
Þriðji fundurinn var 24. september þar sem valdir voru 
fulltrúar VM á ársfund ASÍ. Kynntar voru fyrstu hugmyndir að 
uppbyggingu félagsins í orlofsmálum á Laugarvatni og kaup 
á íbúðum í Reykjavík. Kynnt var hugmynd að skipan nefndar 
um lífeyrismál félagsmanna VM. Lífeyrisnefnd sem fjalla skal 
um málefni lífeyrisjóða og móta tillögur og afstöðu félagsins 
inn í lífeyrissjóði félagsmanna. Hugmyndin hlaut mjög góðar 
undirtektir og samþykkt að vísa henni til stjórnar til að koma 
henni í framkvæmd.

Fulltrúaráð Vm skipuðu frá aðalfundi 
2008 til aðalfundar 2010:
 1.  Vignir eyþórsson, VM
 2.  jóhann Pétur gíslason, síldarvinnslan
 3.  Pétur V. Maack, VM
 4.  friðrik Björgvinsson, ísfélag Vestmannaeyja
 5.  Kári Rafn sigurjónsson, Vélsmiðja suðurlands
 6.  Valdimar jóhannsson, eimskip
 7.  Kristinn s. jóhannsson,eimskip
 8.  Þorsteinn arthúrsson, actavis
 9.  helgi jóhannsson, ísfell ehf.
10.  halldór arnar guðumundsson, VM
11.  jóhannes B. Birgisson, Baader íslandi
12.  sigurður Kristinsson, OR
13.  haukur Magnússon, héðinn hf.
14.  Óskar gunnarsson, Orkuveita Reykjavíkur
15.  sigurður P. sigurðsson, hekla hf
16.  jón Már sverrisson, sorpeyðingarstöð suðurnesja
17.  gunnar i. Leifsson, faxaflóahafnir
18.  Brynjar Viggósson, Björgun ehf.

Guðmundur Ragnarsson, formaður og Gylfi Ingvarsson, varaformaður

aðaLMenn
Guðmundur Helgi Þórarinsson, HB Grandi hf 
Samúel Ingvason, Framtak 
Heimir V. Pálmason, Rammi hf 
Trausti Ingólfsson, Samskip 
Haraldur G. Samúelsson, BYKO 
Sævar Örn Kristjánsson, Landsvirkjun 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Marel hf 

VaRaMenn
Andrés Bjarnason, Landsvirkjun  
Halldór Lúðvíksson, Hamar ehf. 
Guðmundur Sigurvinsson, Gunnvör 
Sigurður Halldórsson, ÍSAL 
Kristján Kristjánsson, Iðan 
Marteinn Karlsson, OR 
Jón Jóhannsson, Kælismiðjan Frost 
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Umboðsmenn VM hafa með höndum eftirfarandi hlutverk:

 Vera félaginu til aðstoðar við að setja á fundi á félagssvæði umboðsmanna

 Vera félaginu til aðstoðar við að reka orlofshús á félagssvæði umboðsmanna

 Vera félaginu til aðstoðar við að afla nýrra félagsmanna

 Gefa VM árlega ritaða skýrslu um ímynd og viðhorf til VM á félagssvæði umboðsmanns ásamt    
 tillögum um hvernig efla megi starfssemi VM á félagssvæði umboðsmannsins og fjölga félögum

 Leggja til efni í heimasíðu og blöð ársfjórðungslega. Félagið greiðir umboðsmönnum     
 til að standa straum af útlögðum kostnaði þeirra

17. apríl 2009 .................. aðalfundur VM
1. maí ............................ 1. maí kaffi 
1.-3. maí ......................... sýning Óskars Valgarðssonar á smíðagripum
13. maí ........................... fundur fulltrúaráðs
25. maí .......................... félagsfundur á ísafirði
5. – 6. júní ..................... Þrír félagsfundir í fjarðabyggð
11. júní ........................... fundur á akranesi með starfsmönnum norðuráls
23. júní .......................... fundur fulltrúaráðs
25. júní .......................... sumarferð eldri félagsmanna VM
25. júlí ........................... fjölskyldudagur VM á Laugarvatni
14. ágúst ........................ golfmót VM
24. september ................. fundur fulltrúaráðs
2. nóvember ................... fundur með starfsmönnum norðuráls í Reykjavík
11. nóvember ................... fundur með trúnaðarmönnum VM á vinnustað
16.nóvember ................... félagsfundur í Reykjavík
17. desember ................... félagsfundur í Reykjavík
28. desember .................. félagsfundur á akureyri
29. desember .................. fundur í Kjaranefnd sjómanna
29. desember .................. félagsfundur í Reykjavík fyrir sjómenn
4. janúar 2010 ................ félagsfundur í Vestmannaeyjum
6. janúar ........................ fundur í Reykjavík með starfsmönnum norðuráls
20. mars ........................ aðalfundur VM

Viðburðadagatal
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trúnaðarmenn félagsins
Trúnaðarmenn á vinnustað eru mikilvægir fyrir VM og gegna 
mikilvægu hlutverki, þar sem vinnustaðurinn er annað heimili 
starfsmanna. Þeir eru einnig fulltrúar félagsins á vinnustað og 
talsmenn starfsmanna. Á vinnustað koma oft upp miserfið mál sem 
leysa þarf úr. Þá er mikilvægt aðtengslin við félagið og fyrirtækin séu 
góð. Félagið hefur hug til þess að trúnaðarmenn verði á sem flestum 
vinnustöðum. Innan félagsins hefur verið töluverð umræða um 
trúnaðarmannakerfið og tilgang þess. Í ljósi þess var ákveðið að boða 
til fundar með trúnaðarmönnum félagsins í nóvember síðastliðinn 
og var hann vel sóttur, þar var farið yfir helstu atriði í starfi 
trúnaðarmanna og hvernig þeir sjái fyrir sér áherslur í samskiptum 
sínum við félagið. Margar ábendingar komu fram um hvað mætti 
bæta í samskiptamálum. Þetta var mjög gagnlegur fundur með góðum 
ábendingum fyrir félagið að vinna úr.
 

trúnaðarmenn félagsins og tengiliðir
félagslegir trúnaðarmenn ........................... 25
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Vinnuvernd
Vinnuvernd er eitt af þeim verkefnum sem félagið hefur ætið látið 
sig miklu varða bæði er varðar öryggi sjómanna og aðbúnað um 
borð í skipum. Um öryggismál sjómanna hefur verið fjallað ýtarlega 
í tímaritum félagsins, einnig hefur verið fjallað um fyrirtæki þar 
sem félagsmenn VM starfa við í landi. Í vinnuverndarmálum hefur 
margt áunnist frá því að lögin um Aðbúnað hollustuhætti og öryggi 
á vinnustöðum voru sett árið 1980, en gera má betur, því það skiptir 
miklu máli hvernig búið er að starfsmönnum á vinnustað. Það skiptir 
líka máli hvernig við sem starfsmenn á hverjum vinnustað göngum 
um okkar eigið umhverfi, til þess að vekja menn enn frekar til 
umhugsunar um aðbúnað og almennt heilsufar á vinnustöðum þarf 
hver og einn að taka til í sínum eigin garði.

 Vinnustaðafundir
Vinnustaðafundir eru í flestum tilfellum boðaðir formlega. Þeir eru 
bæði haldnir á vinnustöðunum og í aðstöðu félagsins að Stórhöfða 25 
en lang oftast á vinnustöðunum.
Formaður og starfsmenn hafa farið á þó nokkra vinnustaði og verið 
þar með formlega vinnustaðafundi, þar sem starfsemi félagsins 
er kynnt og greint frá stöðu mála almennt á vinnumarkaði. Eftir 
slíka yfirferð skapast oft líflegar umræður um hin ýmsu málefni, 
auk þess eru málefni vinnustaðarins rædd og gengið frá kosningu 
trúnaðarmanna ef þess þarf.
 

Vinnustaðaheimsóknir
Mikilvægur þáttur í tengslum við félagsmenn eru heimsóknir á 
vinnustaði og vinnustaðafundir. Starfsmenn félagsins koma oft 
við á vinnustöðum og taka menn tali um verkefnastöðu og hvað sé 
framundan, samskipti milli stjórnenda og starfsmanna o.fl., þetta eru 
óformlegir fundir.
Á síðasta ári var farið í nokkuð margarvinnustaðaheimsóknir.

Skólaheimsóknir 2009
Heimsóknir starfsmanna félagsins í framhaldsskóla er mikilvægur 
þáttur í starfi félagsins um kynningu á félaginu.
Fulltrúar VM heimsækja reglulega nemendur á fyrsta ári í málm- og 
véltæknigreinum í verkmenntaskólum. Tilgangur með heimsóknunum 
er að kynna nemendum á aldrinum 16-20 ára ýmislegt sem varðar 
réttindi á vinnumarkaði, einnig er hlutverk félagsins kynnt fyrir 
nemendum og hvernig það kemur að menntunnar-, öryggis- og 
kjaramálum félagsmanna.
Þessar heimsóknir hafa verið ánæjulegar og fræðandi fyrir félagið, 
þar sem starfsmenn félagsins öðlast meiri skilning á starfsemi 
skólanna. Í þessum heimsóknum er nemendum afhentir vinnusloppar 
með merki félagsins.
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1. maí
VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna tók þátt í hátíðahöldum, 
kröfugöngu og útifundi á alþjóðlegum baráttudegi verkafólks 1. maí. 
Að útifundi loknum var boðið upp á kaffiveitingar í húsakynnum 
félagsins að Stórhöfða 25 og var það vel sótt af hálfu félagsmanna. 
Á sama tíma og einnig í húsakynnum félagsins var Óskar Valgarðsson 
járnsmiður með sýningu á ýmsum glæsilegum smíðagripum sem 
hann hefur smíðað. Stóð sýningin yfir helgina 1. – 3. maí og var vel 
sótt. Er óhætt að segja að þessi nýbreytni, að hafa listasýningu í 
tengslum við 1. maí kaffið, hafi tekist framar vonum.

Ferð eldri félagsmanna Vm
Ferð eldri félagsmanna VM og maka var farin á fimmtudaginn 25. 
júní. Ferðin var ánægjuleg í alla staði og ferðalangarnir sáttir í lok 
skemmtilegrar ferðar. 64 þátttakendur voru í ferðinni og fylltu nær 
tvær rútur. Farið var frá Reykjavík og ekið til Reykjanesvirkjunar og 
virkjunin skoðuð með leiðsögn. Að heimsókn lokinni var stansað við 
Bláa Lónið og snæddur hádegisverður. Síðan var ekið um Grindavík 
og eftir sunnanverðum Reykjanesskaga um Krýsuvík, Herdísarvík 
og Selvog. Hellisheiðavirkjun var skoðuð úr bílunum. Að lokum var 
haldið í kaffistopp í Skíðaskálanum í Hveradölum. Eftir kaffistoppið 
var haldið heim á leið til Reykjavíkur með ánægða ferðalanga.

 

golfmót og kynning 
á orlofssvæðinu við Laugarvatn
Fjölskyldugolfmót VM var haldið á golfvellinum Dalbúa í Miðdal 
við Laugarvatn þann 25. júlí sl. Sama dag var haldin kynning á 
orlofssvæði félagsins í landi Snorrastaða við Laugarvatn.
 

 

golfmót Vm
Golfmót VM var haldið að Öndverðarnesi föstudaginn 14. ágúst. 
Ágætisþátttaka var á mótinu þar sem félagsmenn VM léku 18 holu 
höggleik. Sigurvegari var Georg Júlíusson, Í öðru sæti var Halldór 
Ingi Lúðvíksson og í þriðja sæti var Ragnar J. Guðjónsson.
 
Stofnuð hefur verið Golfnefnd VM og haldið verður annað golfmót 
með svipuðu sniði í sumar.

Vm styrkti hjálparsamtök fyrir jólin
Eins og í fyrra ákvað stjórn VM að styrkja hjálparsamtök fyrir jólin.  
Á síðasta ári styrkti VM Mæðrastyrksnefnd og Hjálparstarf kirkjunnar 
um 300.000 kr. hvort. Guðmundur Ragnarsson, formaður VM afhenti 
fulltrúum þessara stofnana styrkinn í desember.
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Í samræmi við stefnu VM er leitast við að eiga góð samskipti við 
önnur félög og samtök, þótt líta megi á suma sem keppinauta. 
Vinna þarf í því að minnka spennuna á milli félaga þar sem 
sami einstaklingurinn er kominn með réttindi á tveimur eða 
fleiri sviðum, hann á að velja sjálfur í hvaða félagi hann vill 
vera og félögin ekki að vera að agnúast út í hvort annað. 
Megináherslan hlýtur alltaf að vera að slíkt samstarf sé 
félagsmönnum til gagns. Ýmis fagfélög eru að hluta til með 
félagsmenn úr sömu starfsgreinum og VM. Á sama tíma og við 
eigum í samkeppni um þá er ljóst að sú samkeppni má ekki 
koma niður á félagsmönnunum, réttindum þeirra eða stöðu á 
vinnumarkaði. Iðnaðar- og tæknimannafélögin þurfa að hafa 
samstarf um sameiginlegar áherslur hvort sem er í samningagerð, 
erlendum samskiptum, kjöri trúnaðarmanna á vinnustöðum eða í 
samskiptum við stjórnvöld.

Þar sem VM er stærsta félagið í vél- og málmtækni þarf það að 
vera leiðandi á þessu sviði og sýna frumkvæði. Það er skoðun 
VM að það er mjög brýnt verkefni að sest verði niður og farið 
yfir það að allir í vél og málmiðnaði snúi bökum saman en séu 
ekki sundraðir út og suður í hinum ýmsu smáeiningum.
 
VM átti frumkvæði að halda ráðstefnu með Samtökum iðnaðarins 
og MÁLMI - samtökum fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði um 
framtíð málm- og véltækniiðnaðar á Íslandi á Grand Hótel 
laugardaginn 31. janúar 2009. Hugmyndin var að gera þetta 
að árlegum viðburði til að fjalla um stöðu, framtíðarsýn og 
sóknarfæri greinanna. Því miður og til marks um ástandið í 
fyrirtækjunum töldu forsvarsmenn í Samtökum iðnaðarins og 
Málms ekki grundvöll til að horfa á bjarta framtíð í greinunum. 
Vonandi mun vera kominn önnur framtíðarsýn að ári til að 
endurvekja svona dag sem að allra áliti tókst vonum framar.
 

 Starf Vm innan aSÍ
Samstarfið innan Alþýðusambands Íslands hefur gengið vel. VM er 
fulltrúi félaga með beina aðild í miðstjórn ASÍ og í formannahópi 
þess. Mikið hefur mætt á þessum hópi og starfsfólki ASÍ við 
gerð Stöðuleikasáttmálans og breytingar á launahækkunum 
kjarasamningsins frá 17. febrúar 2008. Eftir mikla vinnu þeirra 
þriggja aðila sem að honum komu, heildarsamtök launþega á hinum 
almenna markaði og opinberra starfsmanna ríkis og sveitarfélaga, 
ríkisstjórnarinnar, sveitarstjórna og Samtaka atvinnulífsins, 
var skrifað undir Stöðuleikasáttmálann og breytingar á gildandi 
kjarasamningum 25. júní 2009 með miklum væntingum um að koma 
atvinnulífinu á stað.

Fulltrúar félagsins eru aðalmenn í tveimur fastanefndum ASÍ og 
varamenn í tveimur nefndum.
Ársfundur ASÍ var haldin 22. og 23. október 2009 undir slagorðinu 
Byggjum réttlátt þjóðfélag. Málefni fundarins mörkuðust eðlilega af 
ástandinu í þjóðfélaginu og hvaða varnir yrði að setja upp til að verja 
velferðakerfið. Atvinnumál, efnahags og kjaramál auk úræða fyrir 
heimilin í landinu. VM átti 17 fulltrúa á ársfundinum. Margar ályktanir 
voru samþykktar um hin ýmsu aðkallandi mál sem kallað er eftir 
lausnum á vegna afleiðinga efnahagshrunsins. 
Ályktanirnar er hægt að nálgast inn á vef ASÍ. (www.asi.is)

Félög með beina aðild að aSÍ
VM er eitt þeirra sex stéttarfélaga sem eru utan landssambanda en 
með beina aðild að ASÍ. Félag hljómlistamanna sagði sig úr ASÍ á 
árinu. VM var falið að leiða innbyrðis samstarf félaganna sem hefur 
verið með ágætum.

Þannig eru félögin t.d. með sameiginlegan fulltrúa í miðstjórn ASÍ 
sem VM skipar og skipta með sér fulltrúum í starfsnefndum á vegum 
heildarsamtakanna og hafa reglulega upplýsingamiðlun sín á milli.

Sjómannadagsráð
VM hefur lagt áherslu á að auka aðkomu félagsins að sjómanna-
dagsráði og hafa fulltrúar VM í ráðinu lagt áherslu á að hafin verði 
vinna í að gera nýja framtíðarsýn fyrir sjómannadagsráð Reykjavíkur 
og Hafnafjarðar. 
Til að koma betri skipan á starf fulltrúa VM í sjómannadagsráði var 
samþykkt reglugerð um starf fulltrúanna í stjórn VM. Með nýjungum 
í starfinu er að fulltrúarni kjósa sér formann sem er talsmaður 
félagsins inn í sjómannadagsráð. Formaður var kosinn Sigurður 
Ólafsson en hann situr einnig í stjórn sjómannadagsráð fyrir VM.

staRfseMi
Sjómannadagsráð á og rekur Hrafnistu í Reykjavík og Hafnarfirði, 
Happdrætti DAS, orlofssvæðið að Hraunborgum Grímsnesi, 
Naustavör ehf. og Laugarásbíó sem leigt er til Kvikmyndahússins ehf.
Einnig rekur Sjómannadagsráð Hrafnistu Vífilstöðum og Hrafnistu 
Víðinesi. Jafnframt er Sjómannadagsráð aðili að fulltrúaráði 
hjúkrunarheimilanna Skjóls og Eyrar.

Enn fremur annast Sjómannadagsráð hátíðarhöldin á 
sjómannadaginn í Reykjavík sem aðili að Hátíð hafsins og gefur út 
Sjómannadagsblaðið.
Í janúar síðastliðnum fóru fulltrúar VM í sjómannadagsráði, stjórn 
og starfsfólk VM í kynningu um starfsemi og rekstur stofnanna sem 
reknar eru á vegum þess.
Þetta var mjög þarft framtak og þarf að vera reglulega með nokkra 
ára millibili.
 
Viðurkenningar á Sjómannadaginn
Tryggingamiðstöðin hf. og VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna, 
veitti í sautjánda sinn viðurkenningu fyrir fyrirmyndar 
yfirvélstjórastörf. 
Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni Jón Bjarnason yfirvélstjóri á 
Vigra RE 71.
Að venju tilnefndi VM fulltrúa til heiðrunar á sjómannadaginn. Helgi 
Laxdal fyrrverandi formaður Vélstjórafélags Íslands og VM var 
heiðraður af Sjómannadagsráði 2009.
 
Fiskifélag Íslands
Félagið er fyrst og fremst sameiginlegur starfsvettvangur samtaka 
í sjávarútvegi og hefur það markmið að auka veg og virðingu 
íslensks sjávarútvegs, efla hag greinarinnar, stuðla að framförum í 
íslenskum sjávarútvegi og veita stjórnvöldum og öðrum, sem eftir 
því leita, umbeðna þjónustu. Helsta verkefnið sem unnið hefur verið 
að er merki um vottun sjávarafurða þ.e. staðfesta að fiskur veiddur 
í landhelginni sé tekinn úr sjálfbærum stofnum og að ráðgjöf og 
skráning afla uppfylli kröfur um sjálfbæra nýtingu. Umhverfismerkið 
var tekið í notkun á síðasta ári og eru allmörg fyrirtæki farin að nota 
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það á umbúðir sínar. Ýmis verkefni er verið að skoða sem félagið 
getur hugsanlega komið að með fjárstuðningi til að hjálpa þeim af 
stað eða að styðja við í þeim niðurskurði sem víða er í stofnunum 
samfélagsins.

Kælitæknifélagið
VM er styrktaraðili Kælitæknifélags Íslands en tilgangur félagsins 
er að auka þekkingu á sviði kælitækni, miðla reynslu og auka 
samvinnu þeirra sem vinna við kælitækni. Kælitæknifélagið bindur 
miklar vonir við nýja námskrá í kæli- og frystivélavirkjun, sem mun 
efla gildi og gæði þeirrar greinar. Félagið er í samstarfi við önnur 
félög á Norðurlöndunum og gefa félögin út eitt sameiginlegt tímarit, 
ScanRef, um varmafræði, tækni og ýmsar nýjungar auk þess sem 
ritið birtir auglýsingar um ráðstefnur, nám og námskeið af ýmsu tagi 
í kælitækni.
Félagið heldur nokkra fundi á ári þar sem flutt eru ýmis erindi er 
snerta kælibransann.
 
málmsuðufélag Íslands
Málmsuðufélagið er félag áhugamanna, fyrirtækja, og félagasamtaka 
um þróun málmsuðu og er í samstarfi við önnur slík félög á 
Norðurlöndum. VM á aðild að Málmsuðufélaginu og leggur því 
lið á ýmsan hátt m.a. með aðstöðu til fundarhalda, utanumhald á 
félagsmannaskrá og gagnageymslu. Félagið gengst m. a. Fyrir 
Íslandsmeistarakeppni á ýmsum málmsuðuaðferðum og tekur einnig 
þátt í Norðurlandamóti málmsuðumanna. Félagið hélt nokkra fundi á 
árinu og eru félagsmenn í VM í stjórn félagsins.
 
Starfsendurhæfingarráðgjafar 
Formaður VM hefur skrifað undir yfirlýsingu um þátttöku í 
samningum um þjónustu á sviði starfsendurhæfingar. Með 
yfirlýsingunni skuldbindur VIRK sig til að veita félagsmönnum 
VM sem búa á landsbyggðinni aðgang að þjónustu ráðgjafa 
sem staðsettir eru um allt land og samið hefur verið um á milli 
Starfsendurhæfingarsjóðs og stéttarfélaga með starfsstöðvar á 
viðkomandi svæði.
 
mál fyrir Félagsdóm
Mikil aukning félagsmanna VM hjá Norðuráli varð til þess að 
félagsmenn VM þar gerðu kröfu um að félagið kæmi að kjarasamningi 
við fyrirtækið fyrir þeirra hönd þegar kjarasamningar yrðu lausir í 
desember síðastliðnum. Þessi vinna hófst formlega í október 2008 
með bréfi til Norðuráls en þá voru starfandi 24 félagsmenn VM þar. 
Í október 2009 voru félagsmenn VM hjá Norðuráli 34 þegar loka 
atlagan var gerð í að fá samningsrétt fyrir þá. Eftir ýmsar aðgerðir 
sem enduðu með að samkomulag var gert við öll stéttarfélögin sem 
eru með samning við Norðurál um ásættanlega niðurstöðu fyrir 
okkar félagsmenn og aðkomu VM. Samkomulagið tryggði meðal 
annars trúnaðarmann fyrir félagsmenn VM hjá Norðuráli með setu í 
samninganefnd og að félagagafrelsi yrði fyrir þá sem ekki sættu sig 
við að vera neyddir yfir í FIT við ráðningu eins og Norðurál beitir. 
Norðurál hafnaði að samþykkja samkomulagið og var þá ekkert annað 
fyrir VM að gera en fara með málið fyrir Félagsdóm. Sú ótrúlega 
niðurstaða órökstudd kom frá dómnum að VM fengi ekki aðkomu 
að kjarasamningnum fyrir sína félagsmenn sem vilja vera í sínu 
fagfélagi.
VM sendi yfirlýsingu til fjölmiðla eftir niðurstöðu dómsins.

Erlent samstarf 
Evrópska málmiðnaðarsambandið 
(EmF) og Industri i Norden (IN)
VM er félagi innan EMF og IN ásamt Samiðn í gegnum sameignar-
félagið IIF Industri í Island. Tilgangur félagsins er að eiga samstarf 
um sameiginlega aðild og virkni í norðurlanda- Evrópu- og alþjóðlegu 
samstarfi. VM hefur vaktað starfssemi EMF en Samiðn IN og 
skipta félögin kostnaði. Mikið upplýsingaflæði er í tölvupóstum frá 
sambandinu og mjög fróðlegt að fylgjast með þróun mála í okkar 
nágrannalöndum. VM fór á tvo fundi hjá framkvæmdastjórn EMF, 
á þessum fundum var aðal umræðuefnið hinn mikli samdráttur í 
öllum atvinnugreinum vél- og málmiðnaðar í Evrópu. Það má segja 
að t.d. skipaiðnaður er aflagður í dag í Evrópulöndum og ef ástandið 
verður viðvarandi lengi hafa menn eðlilega miklar áhyggjur af því að 
verkunnáttan glatist, sem mun þýða að enn erfiðara verður að reisa 
þessa grein við aftur.
 
alþjóðlega flutningaverkamanna-
sambandið (ItF)
VM er félag innan ITF og ILO sem er fiskimannadeild þess. VM sendi 
ekki fulltrúa á þing ITF á árinu né á fundi fiskimannadeildar þess. Árni 
Bjarnason formaður FFSI er stjórnarmaður í fiskimannadeild ITF og 
hefur VM fylgst með málum fiskimáladeildarinnar í gegnum Árna.

Norræna Vélstjórasambandið (NmF)
Einn fundur hefur verið haldinn hjá NMF í Osló hjá Det Norske Maskinist-
forbund 5. október 2009.  Eftirfarandi er úr ályktun sambandsins sem 
gefur innsýn í það sem er að gerast varðandi siglingar.

NMF hvetur ríkisstjórnir á Norðurlöndunum til að bæta stöðu fyrirtækja 
í siglingagreinum og gera þeim mögulegt að viðhalda og auka starfsemi 
sína á Norðurlöndum frekar en að fjárfesta í fyrirtækjum í Asíu og kaupa 
skip sem uppfylla ekki nýjustu kröfur. Sú þróun mun leiða til þess að 
störfin flytjist frá Norðurlöndunum.  NMF hvetur ríkisstjórnirnar til að 
viðurkenna sérstakar aðstæður fyrirtækjanna m.a. með skattaumhverfi 
sem gerir það álitlegra að fyrir ríkisborgara Norðurlandanna að starfa hjá 
útgerðum sem skrá skip sín utan skipaskrá landanna.

Örva þarf rannsóknir, þróunarstarf, menntun og fjármögnun til 
siglingagreina svo auka megi möguleika fyrirtækjanna á að vaxa á 
alþjóðlegum mörkuðum og vekja áhuga Norðurlandabúa á því að 
starfa sem sjómenn og þróast sem sérfræðingar á sviði siglingagreina.
Markaðurinn er stór. Um 80% af vöruflutningum í heiminum eru á sjó 
og rúmlega 4 milljónir farþega ferðast milli hafna í Evrópu ár hvert. 
Auk þess eru 40% af vöruflutningum innan Evrópu strandflutningar 
sem áætlað er að munu aukast.

NMF hvetur norðurlöndin til að marka sér sameiginlega stefnu á sviði 
siglingagreina. Sameiginleg framtíðarsýn getur skipt miklu, bæði 
fyrir efnahagslíf landanna og einstaklinga sem starfa á þessu sviði, 
bæði til sjós og í landi. Sameiginlegt framlag Norðurlandanna getur 
einnig haft áhrif á aðrar greinar s.s. fiskiðnað, orku- og umhverfismál, 
vöruflutninga og ferðamennsku.

Aðgerðir eins og að minnka útstreymi gróðurhúsalofttegunda, 
rannsóknir og þróun, stuðningur við stofnun nýrra fyrirtækja, auk þess 
að þróa menntun á sviði siglingagreina, þ.a. nemendum verði tryggð 
þjálfunarpláss og störf að loknu námi, eru mikilvægar fyrir velgengni 
siglingagreinanna.
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Lífeyrisnefnd
Á fundi stjórnar VM 14. okt. var samþykkt reglugerð fyrir 
Lífeyrisnefnd VM.

hLutVeRK LífeyRissjÓðanefndaR VM eR að:
Fjalla um hagsmunamál félagsmanna VM í lífeyrissjóðakerfinu og 
gera tillögur um þau til stjórnar og fulltrúa VM í lífeyrissjóðum 
félagsmanna VM.
Fylgjast með breytingum á reglugerðum og koma með tillögur 
um afstöðu VM til breytinga fyrir stjórnarmenn og fulltrúa VM í 
lífeyrissjóðum.
Nefndin gerir tillögur um fulltrúa í fulltrúaráð lífeyrissjóða 
félagsmanna VM til stjórnar VM.

sKiPun nefndaRinnaR.
Lífeyrissjóðanefnd VM er fastanefnd sem starfar allt árið. Stjórn VM 
skipar a.m.k. sjö fulltrúa í nefndina á fyrsta fundi í janúar ár hvert.
Við skipan fulltrúa í nefndina skal gæta þess að þar eigi sæti 
einstaklingar sem eru stjórnarmenn eða fulltrúar með setu á 
aðalfundum lífeyrissjóða.
Starfsmenn félagsins skulu vera nefndinni til ráðuneytis.
starfsfyrirkomulag nefndarinnar.
Lífeyrissjóðanefnd VM velur sér formann. Á fyrsta fundi nefndarinnar 
var Gylfi Ingvarsson kosinn formaður Lífeyrisnefndar VM.
Á fundinum var farið yfir ýmis málefni lífeyrissjóðanna og þær miklu 
hugmyndir að lífeyrissjóðirnir fjármagni hinar ýmsu framkvæmdir, 
stofnun Framtakssjóðs Íslands, skattlagningarhugmyndir á 
lífeyrissjóðina og fleira. Mikil gögn um um hin ýmsu mál hafa verið 
send á nefndarmenn til upplýsingar.
Í nefndinni sitja nú 11 fulltrúar sem endurspegla aldur og atvinnu 
félagsmanna félagsins.
 

Fræðslu- og menntamál
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla almenna og faglega 
þekkingu og færni félagsmanna ásamt því að vinna að framgangi og 
þróun fagnáms vélstjóra, málmiðnaðar- og netagerðarmanna. Námið 
á að gefa nemendum sem mesta möguleika á vinnumarkaði auk þess 
sem félagsmenn eiga að hafa aðgang að markvissri endurmenntun. 
Félagið vinnur að þessum markmiðum með því að reka öflugan 
fræðslusjóð og taka þátt í starfssemi aðila vinnumarkaðarins, 
stjórnvalda og menntastofnana sem stuðla að þróun grunnnámsins 
og endurmenntunarinnar. VM á fulltrúa í starfsgreinaráði, stjórn 
Tækniskólans, fagráði Véltækniskólans, sviðsstjórn IÐUNNAR 
fræðslumiðstöðvar og menntanefnd ASÍ og getur með starfsemi 
á þessu sviði haft áhrif á menntun og námsframboð fyrir alla 
félagsmenn.
 
Starfsgreinaráð
Starfsgreinaráð sjávarútvegs og siglinga hafði lokið við endurskoðun 
námsskráa fyrir stýrimannanám og vélstjórn þegar stafstími 
ráðsins rann út. Fjöltækniskólinn sá um rekstur ráðsins og vegna 
mannabreytinga sem urðu þegar skólinn rann saman við Iðnskólann 
lagðist rekstur ráðsins af. Í janúar síðastliðnum var loks skipað í 
ný starfsgreinaráð. Eldra starfsgreinaráð sjávarútvegs og siglinga, 
þar sem sæti áttu fulltrúar vélstjóra, stýrimanna, háseta og 
fiskvinnslufólks, var skipt upp og umfjöllun um vélstjórnarnámið 
færð í starfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreina. 
Þar með er umfjöllun um fagnám félagsmanna VM komin í eitt 
starfsgreinaráð.
Verkefni sem bíða hins nýja starfsgreinaráðs málmtækni, vélstjórnar 
og framleiðslugreina er að fá samþykkta námsskrá fyrir kæli- og 
frystivélavirkjun auk þess sem vinna þarf námsskrá og leiðbeiningar 
fyrir þjálfun vélstjóra um borð í skipum.

Samskipti við stjórnvöld
Samskipti VM við stjórnvöld eru með ýmsum hætti. Frá Alþingi berast 
óskir um umsagnir vegna margra þingmála. Þá eru einnig samskipti 
við hin ýmsu ráðuneyti og undirstofnanir þeirra. Bein samskipti eru að 
mestu varðandi málefni vélstjóra til sjós. En einnig að hluta til óbein 
svo sem í gegnum Iðuna vegna menntamála og einnig í gegnum ASÍ og 
starfsnefndir þess við Alþingi og ráðuneyti. Mikil hægagangur er búinn 
að vera í öllum þessum samskiptum vegna mikils álags á ráðuneytin. 
Því vill brenna við að þau mál sem álitin eru minna mikilvæg, séu látin 
bíða og má t.d. nefna að það dróst í sex mánuði að skipa í Siglingarráð 
og lá starfsemi ráðsins niðri á meðan. Þá hefur félagið einnig átt 
talsverð samskipti við Vinnumálastofnun, Útlendingastofnun og 
Menntamálaráðuneytið vegna atvinnuleyfa, launa og starfsréttinda 
erlendra starfsmanna. þó það hafi minnkað að mestu.
 
umsagnir um atvinnuleyfi
Af hálfu VM voru á árinu 2009 veittar 2 umsagnir til 
menntamálaráðuneytis um mat á menntun erlendra starfsmanna. 
Slíkar umsagnir voru 141 á árinu á undan sem var óvenju há 
tala. Þannig að veruleg fækkun hefur verið á ráðningum erlends 
starfsfólks á sviði félagsins. Einnig veitti félagið 8 umsagnir til 
Vinnumálastofnunar um framlengingu á tímabundnum atvinnuleyfum 
vegna sérverkefna.

Nefndir Vm
Fulltrúar VM í nefndum og ráðum vegna sjávarútvegs:
undanþágunefnd
Mönnunarnefnd
siglingaráði
Úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð
Verkefnastjórn um öryggismál sjófarenda
 
Mikil átök hafa verið í mönnunarnefnd og undanþágunefnd vegna 
þess að eftirlit með skráningu áhafna og útiveru skipa er í algeru 
lamasessi. Þarna er eins og svo oft vill vera hjá löggjafanum, sett 
eru lög og reglur en síðan er ekkert fjármagn tryggt til eftirlits. 
Vonandi fara þessi mál að komast sem fyrst í viðunandi horf. Vegna 
mikilla fækkunar á skipum og stöðugildum í fiskiskipaflotanum er 
allur samanburður á undanþágum á milli undanfarinna ára mjög 
erfiður og í raun ekki marktækur. Á heimasíðu VM er hægt að nálgast 
ársskýrslur undanþágunefndar.
 
VM á fulltrúa í nefnd sjávarútvegsráðherra um endurskoðun á lögum 
um stjórn fiskveiða.
Fulltrúi VM var einnig skipaður í samningarhóp um sjávarútvegsmál í 
komandi samningaviðræðum Íslands og Evrópusambandsins um aðild 
íslands að sambandinu.
 
Laganefnd
Tillögur laganefndar, sem skipuð var á aðalfundi VM 2008, sem lagðar 
voru fram á aðalfundi félagsins 2009, stefndu í miklar umræður.
Eftir að samþykktar höfðu verið breytingar á uppröðun greina og 
kaflaskiptingu laganna, var lögð fram eftirfarandi dagskrátillaga:
Aðalfundur VM haldinn 17. apríl 2009, samþykkir að fresta afgreiðslu 
laganefndar til næsta aðalfundar VM.
Tillagan var samþykkt og lauk þar með umræðunni á fundinum um 
tillögur laganefndar. Stjórn VM ákvað að fá leganefndarmenn til 
að halda áfram í nefndinni og voru haldnir tveir fundir stjórnar og 
laganefndar til að fara yfir ábendingar og fyrri tillögur laganefndar. 
Niðurstaða úr þessari vinnu verður lögð fyrir komandi aðalfund til 
breytinga á lögum félagsins.
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menntanefnd aSÍ
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnumótun 
ASÍ á sviði menntamála og fylgja eftir samþykktum miðstjórnar. 
Nefndin vinnur að málefnum ófaglærðra út frá þeirri sýn að líta skuli 
á menntakerfið sem eina heild og að tryggja skuli öllum tækifæri til 
menntunar óháð efnahag, búsetu og félagslegri stöðu.
Málefni Félagsmálaskóla alþýðu (FMA) og Mímis-símenntunar 
eru einnig á könnu nefndarinnar. FMA rekur fræðslu- og 
útgáfustarfsemi fyrir talsmenn aðildarsamtakana. Mímir starfar á 
sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar, með það að markmiði 
að bjóða upp á nám fyrir fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja fólk á 
vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar.
Á árinu fjallaði nefndin um starfsgreinaráðin, en menntamála-
ráðuneytið fól ASÍ að sjá um tilnefningar stéttarfélagana í þau, 
frumvarp um framhaldsfræðslu en þeirra laga hefur verið beðið því 
með þeim vonast menn til að fólki sem hætt hefur námi verði gefið 
tækifæri til að setjast aftur á skólabekk.
Einnig hefur nefndin þurft að takast á við niðurskurð framlaga ríkisins 
til Félagsmálaskólans og Mímis símenntunar.
 
Skólamál
Tækniskólinn var stofnaður 1. júlí árið 2008 með sameiningu 
Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskólans. Skólinn er einkarekinn 
og er í eigu LÍÚ, Samtaka Iðnaðarins, Samorku, Samtaka Íslenskra 
Kaupskipaútgerða og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. 
Forsvarsmenn skólans segjast reka skólann eftir annarri 
hugmyndafræði en tíðkast hefur í skólarekstri hérlendis og felist 
það m.a í því að stofnaðir hafa verið 11 undirskólar sem hver um 
sig hefur sérstakan skólastjóra og faglegt sjálfstæði. Mynd er að 
koma á rekstur skólans, þó auðvitað sé hún ekki endanleg. Til 
þess er of margt í gangi á sviði menntamála á framhaldsskólastigi. 
Ný framhaldsskólalög hafa verið samþykkt þar sem skólunum 
er gefið aukið sjálfstæði, en forsvarsmenn Tækniskólans segja í 
kynningarefni að þeir muni taka sérstakt mið af þessum nýju lögum 
við þróun skólans og stefna að því að aðlaga nám í skólanum að 
þeim möguleikum sem lögin bjóða. Fagráð sem skipuð eru fulltrúum 
atvinnurekenda, launþega og fagkennara eru fyrir hvern skóla. 
Þeim er ætlað að vera skólastjóra til faglegrar ráðgjafar um rekstur 
skólanna og menntunarstefnu.

VM á fulltrúa í  skólastjórn Tækniskólans og fagráði Véltækniskólans. 
Fagráðið fundaði fimm sinnum á árinu. Á fundunum var fjallað um 
stofnun málmtæknibrautar við skólann en málmiðnadeild Iðnskólans 
hafði verið aflögð. Rætt var um að setja námið fram með öðrum 
hætti en áður, með meiri áherslu á hönnun og smíði úr málmum. 
Einnig var fjallað um samþættingu vélvirkja- og vélstjórnarnáms 
og raunfærnimat fyrir vélstjóra en ýmsir skólar höfðu sýnt áhuga 
á að slíku mati yrði komið á. Málið komst á legg og fenginn var 
maður til að setja upp mælitækið sem matið byggist á. Ráðið fjallaði 
auk þess um verkefni skóla og starfsgreinaráða samkvæmt nýjum 
framhaldsskólalögum, um möguleika á þjálfun vélstjórnarnema 
um borð í skipum og um stuðning atvinnulífsins við skólann og 
skólastarfið.
 

Nemar í vél- og málmtækni  
og netagerð

13 skólar í landinu bjóða nám í vélstjórn, málmiðnum og netagerð
 
ÚtsKRifaðiR neMaR 2009
 

náM fjÖLdi

Vélstjórn vélaverðir ............................... 46

Vélstjórn a-nám/2.stig ........................... 34

Vélstjórn B-nám/3.stig ........................... 32

Vélstjórn 4. stig .................................... 42

Rennismíði ............................................. 5

stálsmíði ................................................ 2

Vélvirkjun............................................. 29

netagerð ................................................ 1

samtals............................................... 191

 
sKRáðiR neMenduR á VORÖnn 2010
Nemendur eru skráðir á viðkomandi brautir en mismunandi hve langt 
þeir eru komnir í náminu

náM fjÖLdi

Vélavarðanám ......................................... 9

Vélstjórn a-nám/2.stig ........................... 96

Vélstjórn B-nám/3.stig ........................... 75

Vélstjórn C-nám ...................................... 3

Vélstjórn d-nám/4.stig .......................... 156

grunndeild málmiðna ............................253

Rennismíði ............................................. 7

stálsmíði ................................................ 6

Vélvirkjun............................................. 86

samtals............................................... 691

 

uMsÓKniR uM sVeinsPRÓf í 
MáLMtæKnigReinuM Og netageRð
Iðan fræðslusetur annast nú m.a. móttöku gagna og skráningu 
námssamninga og sveinsprófa fyrir málmiðngreinar og netagerð 
auk margra annara löggiltra iðngreina, einnig ýmsa þjónustu fyrir 
sveinsprófsnefndir og nemaleyfisnefndir.
Á árinu 2009 bárust alls 114 umsóknir um sveinspróf í 
málmiðngreinum og netagerð og skiptist þannig eftir iðngreinum:
 

iðngRein                  fjÖLdi          sVeinaR

Blikksmíði ................ 9 .................8

Málmsuða................. 0 .................0

netagerð .................. 0 .................0

Rennismíði ............... 10 ...............10

stálsmíði .................. 6 .................5

Vélvirkjun................. 89 ...............53

samtals.................... 114 ..............76
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Námssamningar
Á árinu 2009 hafa um 107 námsamningar verið staðfestir í 
málmiðngreinum og netagerð.
Námsamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum.

iðngRein                        fjÖLdi
Blikksmíði ...................... 3
Málmsuða....................... 0
netagerð ........................ 0
Rennismíði ..................... 15
stálsmíði ........................ 8
Vélvirkjun....................... 81
samtals.......................... 107

Nýsveinar
Til margra ára hefur nýsveinum og mökum þeirra verið boðið til 
kaffisamsætis við afhendingu sveinsbréfa í samstarfi við Málm, félag 
fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði.
Við það tækifæri er  sagt frá því helsta í starfsemi félagsins, og 
viðurkenning veitt fyrir bestan námsárangur.
 
Styrkir til útskriftarnema
VM hefur reynt að stuðla að aukinni menntun í vél- og 
málmtæknigreinum með því m.a. að benda á mikilvægi þeirra starfa 
í þjóðfélaginu og nauðsyn þess að fjölga nemum í þeim greinum.
Jafnframt hefur VM bent á nauðsyn þess að bæta námsaðstöðu 
nemenda og kennara í verknámsgreinum og að verknám og bóknám 
njóti sömu áherslu í skólakerfinu.
Styrkir til nema á útskriftarári í vél og málmtæknigreinum eru 
viðleitni á þá átt. Styrkirnir sem veittir eru, eru tólf og að upphæð 
100.000 kr. hver. Dregið er úr innsendum umsóknum.
 
Verðlaunaafhending 
Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur
Hin árlega verðlaunaafhending til nýsveina á vegum 
Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur var haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur 
laugardaginn 6. febrúar sl. Að þessu sinni voru 18 nýsveinar heiðraðir 
og þar á meðal einn vélvirki.

 
málm- og véltæknisvið IÐuNNaR 
fræðsluseturs
VM er aðili að IÐUNNI fræðslusetri sem hefur það hlutverk að bæta 
hæfni fyrirtækja og starfsmanna í iðnaði. Innan IÐUNNAR fer Málm- 
og véltæknisviðið með málefni vél- og málmiðnaðarins. Sviðið hefur 
þróað námskeið sem eru sniðin að þörfum starfsgreinanna og byggt 
upp kennsluaðstöðu.

Tveir fulltrúar VM sitja í stjórn sviðsins. Á síðasta ári fundaði 
sviðsstjórnin 13 sinnum.  Auk þess að vinna að stefnumótun 
IÐUNNAR og fjalla um fjármál sviðsins, vann stjórnin að verkefni 
á sviði endurmenntunar fyrir stálsmiði, eða þá sem starfa á því 
sviði en hafa annan bakgrunn s.s. vélvirkjanám. Fyrirtæki sækja í 
auknum mæli til IÐUNNAR með óskir um þjálfun á ákveðnum sviðum 
sem sérsniðin verði að þörfum fyrirtækisins. Umfang þessara 
þjálfunarverkefna hefur aukist það mikið að segja má að sérlausnir 
sem þessar eru nú umtalsverð viðbót við hefðbundið námskeiðahald 
sviðsins. Á árinu voru haldin 42 sérnámskeið Málm- og véltæknisvið 
IÐUNNAR, sem 375 nemendur sóttu. Fjögur um vökvatækni, 22 
suðunámskeið, 10 námskeið um tölvustudda hönnun, 3 CNC og 
rennismíðanámskeið og 3 um rafmagnsfræði og iðntölvustýringar.

Sjóðir Vm
 
Fræðslusjóður Vm
Við stofnun VM var lögð áhersla á að kom á fót öflugum fræðslusjóði sem 
veitt gæti félagsmönnum rétt til umtalsverðra styrkja til að greiða niður 
námskostnað þeirra sem vilja sækja sér aukna þekkingu og færni, auk 
styrkja til líkamsræktar.
Allir félagsmenn, sem greitt hafa félagsgjald í 6 mánuði, eiga grunnstyrk 
að upphæð 50.000 kr. Að auki safna þeir réttindum sem nema 20% af 
greiddu félagsgjaldi liðins árs. Grunnrétturinn ásamt uppsöfnuðum rétti 
gefur rétt til styrkja sem nema 60% af námskostnaði allt að kr. 80.000. Þá 
styrki má nýta hvort sem er til fag-  eða frístundanáms. Til líkamsræktar fá 
félagsmenn styrk sem nemur 60% af kostnaði að hámarki kr. 15.000 á ári.

Þeir félagsmenn sem vinnuveitandi greiðir sérstaklega af í 
fræðslusjóð VM, vegna ákvæða þar um í kjarasamningi eða samkvæmt 
persónubundnum samningi, eiga rétt á viðbótarstyrk. Miðað er við 
að greiðslur vinnuveitanda nemi 1% af heildarlaunum starfsmanns.  
Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 35.000 á ári. Ef ekki er sótt um styrk 
eitt árið getur viðkomandi fengið tvöfalda þá upphæð árið á eftir. 
Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar. 
Styrkhæft nám og námskeið eru:

•    Fagnám og námskeið. T.d. námskeið IÐUNNAR    
 fræðslumiðstöðvar og Rafiðnaðarskólans

•    Tölvunámskeið hverju nafni sem þau nefnast

•    Námskeið/ráðstefnur um rekstur og stjórnun.

•    Málanámskeið, þ.e. námskeið í erlendum málum og    
 íslenskunámskeið hverskonar

•    Annað nám og námskeið sem metin eru styrkhæf
 
Á þremur árum geta allir félagsmenn VM safnað rétti til námsstyrka allt 
að kr. 80.000 og þeir sem  sérstaklega er greitt af í fræðslusjóðinn öðlast 
viðbótarrétt að upphæð kr 70.000 eða samtals kr. 150.000.

Vegna atvinnuástandsins var reglum fræðslusjóðs VM breytt þannig að 
grunnréttur þeirra sem verða atvinnulausir og hafa fullnýtt inneign sína 
þeirra verður óskertur. Þeir sem fara í hlutastarf fá sama hlutfall og 
starfshlutfall þeirra er.
 

Árið 2009 fengu 510 félagsmenn Vm alls 645 styrki, 
sem skiptast á eftirfarandi hátt:

NÁm/NÁmSKEIÐ FjöLdI StyRKIR SamtaLS

fagnámskeið 23 573.550

Landsbjörg 39 1.350.447

framhaldsskólanám 106 2.767.935

háskólanám 46 1.664.867

Meirapróf 15 845.446

iðan fræðslusetur 13 320.292

tungumálanám 13 548.675

tölvunám 5 132.455

Líkamsrækt 317 4.314.907

tómstundanám 56 1.025.319

ferðastyrkir 12 219.941

samtals 645 13.763.834
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Sjóðir Vm
 
Fræðslusjóður Vm
Við stofnun VM var lögð áhersla á að kom á fót öflugum fræðslusjóði sem 
veitt gæti félagsmönnum rétt til umtalsverðra styrkja til að greiða niður 
námskostnað þeirra sem vilja sækja sér aukna þekkingu og færni, auk 
styrkja til líkamsræktar.
Allir félagsmenn, sem greitt hafa félagsgjald í 6 mánuði, eiga grunnstyrk 
að upphæð 50.000 kr. Að auki safna þeir réttindum sem nema 20% af 
greiddu félagsgjaldi liðins árs. Grunnrétturinn ásamt uppsöfnuðum rétti 
gefur rétt til styrkja sem nema 60% af námskostnaði allt að kr. 80.000. Þá 
styrki má nýta hvort sem er til fag-  eða frístundanáms. Til líkamsræktar fá 
félagsmenn styrk sem nemur 60% af kostnaði að hámarki kr. 15.000 á ári.

Þeir félagsmenn sem vinnuveitandi greiðir sérstaklega af í 
fræðslusjóð VM, vegna ákvæða þar um í kjarasamningi eða samkvæmt 
persónubundnum samningi, eiga rétt á viðbótarstyrk. Miðað er við 
að greiðslur vinnuveitanda nemi 1% af heildarlaunum starfsmanns.  
Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 35.000 á ári. Ef ekki er sótt um styrk 
eitt árið getur viðkomandi fengið tvöfalda þá upphæð árið á eftir. 
Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar. 
Styrkhæft nám og námskeið eru:

•    Fagnám og námskeið. T.d. námskeið IÐUNNAR    
 fræðslumiðstöðvar og Rafiðnaðarskólans

•    Tölvunámskeið hverju nafni sem þau nefnast

•    Námskeið/ráðstefnur um rekstur og stjórnun.

•    Málanámskeið, þ.e. námskeið í erlendum málum og    
 íslenskunámskeið hverskonar

•    Annað nám og námskeið sem metin eru styrkhæf
 
Á þremur árum geta allir félagsmenn VM safnað rétti til námsstyrka allt 
að kr. 80.000 og þeir sem  sérstaklega er greitt af í fræðslusjóðinn öðlast 
viðbótarrétt að upphæð kr 70.000 eða samtals kr. 150.000.

Vegna atvinnuástandsins var reglum fræðslusjóðs VM breytt þannig að 
grunnréttur þeirra sem verða atvinnulausir og hafa fullnýtt inneign sína 
þeirra verður óskertur. Þeir sem fara í hlutastarf fá sama hlutfall og 
starfshlutfall þeirra er.
 

Árið 2009 fengu 510 félagsmenn Vm alls 645 styrki, 
sem skiptast á eftirfarandi hátt:

NÁm/NÁmSKEIÐ FjöLdI StyRKIR SamtaLS

fagnámskeið 23 573.550

Landsbjörg 39 1.350.447

framhaldsskólanám 106 2.767.935

háskólanám 46 1.664.867

Meirapróf 15 845.446

iðan fræðslusetur 13 320.292

tungumálanám 13 548.675

tölvunám 5 132.455

Líkamsrækt 317 4.314.907

tómstundanám 56 1.025.319

ferðastyrkir 12 219.941

samtals 645 13.763.834

Styrktar og sjúkrasjóður Vm
Stjórn sjóðsins er skipuð 5 félagsmönnum, þar af þremur sem kjörnir 

eru á aðalfundi og einum sem skipaður er af stjórn VM. Skv. lögum 

félagsins er formaður VM jafnframt formaður stjórnar sjúkrasjóðs.

Í stjórn sjóðsins til aðalfundar voru: Guðmundur Ragnarsson, 

formaður, Gunnar S. Gunnarsson, Bragi Eyjólfsson  

og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, kjörnir á aðalfundi og  

Sævar Örn Kristjánsson sem skipaður er af stjórn VM.

greiðslur úr Styrktar- og sjúkrasjóði Vm árið 2009
   fjÖLdi     uPPhæð              MeðaLtaL

dagpeningar til félagsmanna 110 103.938.558 944.900

sjúkraþjálfun 147 2.443.900 16.625

sjóngler og Linsur 93 2.166.229 23.293

heyrnatæki 10 1.127.600 112.760

frjósemismeðferð 7 456.025 65.146

Útfararstyrkur 32 6.500.000 203.125

aðrir styrkir 117 2.977.287 25.447

samtals: 516 119.609.999 231.802

greiðslur úr Styrktar- og sjúkrasjóði Vm árið 2008
  fjÖLdi   uPPhæð            MeðaLtaL

dagpeningar til félagsmanna 99 79.888.228 806.952

sjúkraþjálfun 160 2.401.418 15.009

sjóngler og Linsur 105 2.193.694 20.892

heyrnatæki 18 1.747.612 97.090

frjósemismeðferð 4 140.369 35.092

Útfararstyrkur 24 4.800.000 200.000

aðrir styrkir 113 2.875.760 25.449

samtals: 523 94.047.081 179.822

greiðslur úr Styrktar- og sjúkrasjóði Vm árið 2007
      fjÖLdi                        uPPhæð                                   MeðaLtaL

dagpeningar til félagsmanna 96 62.399.000 649.990

sjúkraþjálfun 137 1.760.938 12.854

sjóngler og linsur 94 1.478.079 15.724

heyrnartæki 16 1.006.464 62.904 

frjósemismeðferð 12 1.078.500 89.875

Útfararstyrkur 43 8.600.000 200.000

aðrir styrkir 87 1.958.803 22.515

samtals: 485 78.281.865 160.372

Akkur fór ekki varhluta af bankahruninu frekar en aðrir sem voru 

með fjármuni í fjárvörslu. Stjórn sjóðsins ákvað því að úthluta ekki 

úr sjóðnum 2009. Á aðalfundi VM 17. apríl 2009 voru samþykktar 

breytingar á reglum sjóðsins sem stjórn Akks lagði til og stofnfé 

hans fært niður í 145.778.982 kr. en það er óskerðanlegur höfuðstóll 

sjóðsins. Tillögurnar stjórnar sjóðsins voru samþykktar óbreyttar.

Á síðasta fundi stjórnar sjóðsins var ákveðið að úthluta úr sjóðnum 

þeirri raunávöxtun sem leyfilegt er 2010, verða það um 3. miljónir kr. 

Umsóknarfrestur mun renna út 21. mars 2010, dagsetning á úthlutun 

styrkja verður ákveðin síðar. Eins og fram kemur í reikningum sjóðsins 

er raunstaða hans um síðustu áramót rúmar 161 miljónir.

Stjórn Akks skipa Magnús Jóhannesson formaður, meðstjórnendur 

Helgi Laxdal og Guðmundur Ragnarsson.
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VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður
Rekstrartekjur

Iðgjöld ............................................................. 331.924.096 123.302.388 40.640.702 23.705.212 144.275.794

Aðrar tekjur ..................................................... 41.416.765 22.257.204 18.839.100 0 320.461
373.340.861 145.559.592 59.479.802 23.705.212 144.596.255

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ................................ 76.151.817 76.151.817 0 0 0

Almennur rekstrarkostnaður ........................... 68.940.262 64.342.422 0 1.839.465 2.758.375

Aðildargjöld til ASÍ og Iðunnar ......................... 13.207.410 13.207.410 0 0 0

Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ......................... 0 (27.737.474) 6.096.105 0 21.641.369

Bætur og styrkir .............................................. 133.678.918 0 0 13.763.834 119.915.084

Rekstur orlofshúsa og íbúða ........................... 66.728.392 0 66.728.392 0 0

Afskriftir .......................................................... 15.769.757 4.777.562 10.471.322 0 520.873
374.476.556 130.741.737 83.295.819 15.603.299 144.835.701

Rekstrarhagnaður (-tap) (1.135.695) 14.817.855 (23.816.017) 8.101.913 (239.446)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 90.165.022 24.283.647 35.721 14.707.010 51.138.644

Afkoma ársins 89.029.327 39.101.502 (23.780.296) 22.808.923 50.899.198

Rekstrarreikningur 2009

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

Eignir sjóða alls 1.521.743.595 156.247.666 169.906.367 586.136.415

Krafa á aðra sjóði ........................................... 0 0 (169.461.074) (525.998.921)
Eignir samtals 1.738.574.048 1.521.743.595 156.247.666 445.293 60.137.494

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Vinnudeilusjóður ............................................. 210.030.735 210.030.735

Akkur, styktar- og menningarsjóður ................ 160.851.246 160.851.246

Minningarsjóður VM ........................................ 1.864.065 1.864.065

Óráðstafað eigið fé ......................................... 1.343.660.497 561.839.435 30.688.874 169.141.671 581.990.517

Eigið fé samtals 1.716.406.543 934.585.481 30.688.874 169.141.671 581.990.517

Skuldir sjóða alls 587.158.114 125.558.792 764.696 4.145.898

Skuld við aðra sjóði ........................................ (572.357.725) (123.102.270) 0 0

Skuldir samtals 22.167.505 14.800.389 2.456.522 764.696 4.145.898

Eigið fé og skuldir samtals 1.738.574.048 1.521.743.595 156.247.666 169.906.367 586.136.415

Handbært fé frá rekstri  20.158.649

Fjárfestingarhreyfingar (13.643.428)

Handbært fé í ársbyrjun  12.974.869

Handbært fé í árslok 19.490.090

Efnahagsreikningur 31. desember 2009

Sjóðstreymi
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Stefnumótun – Framtíðarsýn
Hjá VM eins og flest öllum er framtíð og ástand vinnumarkaðarins í talsverðri þoku 

og óljóst hvert samfélagið í heild stefnir. Samt er það nú svo að í hremmingum taka hlutirnir 

óvænta stefnu og ýmislegt sem ekki var grundvöllur til að tala um áður, er allt í einu orðinn 

skynsamlegur kostur til að skoða hlutina út frá. Við slíkar aðstæður fæðast oft hugmyndir 

og tækifæri verða til sem geta leitt til góðra lausna til framtíðar.

Framtíðarsýn VM sem samþykkt var á stjórnarfundi 27. desember 2007 er grunnurinn  

sem unnið er eftir. Skerpt hefur verið á nokkrum áhersluatriðum eins og t.d. orlofsmálum,  

hlutverki VM sem landsfélags allra í vél- og málmtækni á Íslandi, ásamt fleiru.

Hinar miklu efnahagshamfarir hafa verið þess valdandi að ný verkefni hafa kallað á nýjar 

áherslur og aukið álag á starfsfólk. Ekki sér fyrir endann á því sem VM þarf að gera fyrir 

sína félagsmenn á meðan við komumst út úr lægðinni. Það verður forgangsverkefni og 

ekkert til sparað við að gera það sem þarf á því sviði. Það er von okkar að vel takist til 

við þau verkefni og að efla þjónustu við félagsmenn okkar á næstu misserum.

VM lítur á það sem sitt hlutverk að aðstoða sína félagsmenn með öll þau vandamál sem 

þeir eru að fást við og það sem félagið nær ekki að veita aðstoð með, þá að vísa 

viðkomandi á rétta aðila sem geta leyst úr þeirra vandamálum.
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Markmið Orlofssjóðs VM er að skapa félagsmönnum og 
fjölskyldum þeirra aðstöðu og færi til að njóta orlofs á 
fjölbreyttan hátt til hvíldar og hressingar á góðu verði.
 
Til að sinna þessu hlutverki er sjóðnum heimilt að eiga, 
eða leigja orlofsaðstöðu, greiða hluta kostnaðar við 
orlofsdvöl eða orlofsferðir, allt eftir ákvörðun sjóðstjórnar. 
Nú á Orlofssjóður VM úrval íbúða og orlofshúsa um allt land.

VestuRLand
2 heilsárshús í Svignaskarði í Borgarfirði. Húsin eru með heitum 
pottum. 

VestfiRðiR
Hlutur í sumarhúsi í Vatnsfirði, rétt við Flókalund. Sumarleiga.

nORðuRLand
Þrjár íbúðir eru á Akureyri. 

Eitt heilsárshús á Illugastöðum í Fnjóskadal, 
um 40 km austan við Akureyri. Heitur pottur er við húsið. 
Vetrarleiga er hjá umsjónarmönnum. 

austuRLand
Eitt heilsárshús á Úlfsstöðum og annað á Einarsstöðum á 
Fljótsdalshéraði, miðja vegu milli Egilsstaða og Hallormsstaða. 
Vetrarleiga er hjá umsjónarmönnum.

Eitt heilsárshús í Lóni í Lónsöræfum, um 30 km austan við Höfn í 
Hornafirði 

suðuRLand
Tvö heilsárshús við Kirkjubæjarklaustur. 

Eitt hús í sumarleigu í Hraunborgum í Grímsnesi. Heitur pottur er við 
húsið. 

Tvö heilsárshús á Syðri Reykjum í Bláskógabyggð, 14 km austan við 
Laugarvatn. Heitir pottar eru við húsin. 

Fjögur sérhús og 10 raðhús af tveimur stærðum á Laugarvatni. 
Heitir pottar eru við sum húsin og sundlaug, heitir pottar og gufubað á 
svæðinu. Stæði fyrir fimm felli- eða hjólhýsi með aðgengi að rafmagni 
og snyrtingu auk aðgengis að sameiginlegu svæði við sundlaugina. 

Þrjú heilsárshús í Ölfusborgum, rétt austan við Hveragerði. Heitir 
pottar eru við öll húsin.
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Bókað á vefnum
Bókun og greiðsla orlofshúsa í gegnum vef VM er nýtt form 

sem vert er að skoða. Búið er að opna fyrir vefskráningu 

á orlofshús til 1. maí 2011. Eins og áður þarf að sækja um 

páska- og sumarvertíð, en það er einnig hægt að gera á VM 

vefnum. Félagsmenn geta skipulagt fríið í rólegheitum heima 

og í framhaldi pantað og greitt á netinu.

 

Sumarvertíðin
Umsóknarfrestur er til 22. mars og úthlutað verður miðvikud. 

24. mars. Greiðslufrestur er til 1.apríl.

 

Biðlisti
Aðeins þeir sem sækja um á réttum tíma en fá ekki úthlutun, 

komast á biðlista, en eingöngu á þeim stöðum og á þeim 

tíma sem þeir sækja um. Eftir að afgreiðslufresti lýkur er 

endurúthlutað. Síðan verður opnað fyrir vefbókanir á þeim 

vikum sem enn eru lausar og þá gildir reglan: Fyrstur kemur 

fyrstur fær.

 

Punktar
Allt að 36 punktar eru teknir fyrir sumarleigu og allt að 18 

punktar fyrir páskaleigu. Sjá nánar á umsókn.

 

Laugarvatn
Skipulagning á öllu orlofssvæðinu á Laugarvatni stendur yfir. 

Áætlað er að endurbæta hús og stækka  og færa tjaldsvæðið.  

Allt verður þetta til mikilla bóta fyrir félagsmenn.

Lagfæringar á litlum raðhúsum  á Laugarvatni standa yfir og 

áætlað er að þær verði tilbúnar fyrir páska.

Endurnýja  á baðherbergi, setja stærri ísskápa í húsin, bæta 

við uppþvottavél og koma fyrir heitum potti ásamt því að laga 

sólpalla og lagfæra gangstéttar.

Stefnt er að því uppþvottavélar verði settar í hús 1, 2 og 3 nk. 

haust.

 

Furulundur 8S
Verið er að laga íbúð 8S á Akureyri.

Skipt verður um eldhúsinnréttingu og baðerbergi endurnýjað.

gæludýr
Almennt gildir sú regla að gæludýr eru ekki  heimil í 

orlofshúsum nema annað sé tekið fram á leigusamningi. 

Lausaganga hunda á svæðum er stranglega bönnuð. 

Hundahald leyft til reynslu
Nú hefur verið ákveðið að leyfa hundahald til reynslu í einu 

orlofshúsi félagsins. Í húsi nr. G 5 á Kirkjubæjarklaustri 

verður leyft að hafa hunda til reynslu. Þetta er tilraun sem 

ákveðið hefur verið að gera frá áramótum og fram á vor. Ef 

vel gengur verður áfram leyft að vera með hunda í þessu 

eina húsi. Þá þarf að sækja um það hús sérstaklega fyrir 

sumarúthlutun.

Framkvæmdir í orlofshúsum Vm
Mikil viðbót og endurnýjun var í orlofshúsum VM í 

Ölfusborgum á árinu. Töluverðar skemmdir urðu á húsi  

nr. 18 í jarðskjálftanum 29. maí 2008 sem þurfti að 

endurbyggja og var tækifærið gripið til að endurnýja öll þrjú 

hús VM á því svæði, innanstokks ásamt því að byggja sólstofur 

við húsin. Húsin voru því endurnýjuð að innan og stækkuð 

með nýrri sólstofu. Bað var endurnýjað, hiti settur í gólf og 

þau flísalögð, milliveggur eftir endurlöngu húsinu færður til 

að stækka svefnherbergi og þeim fækkað í tvö en stækkuð að 

sama skapi. Húsbúnaður allur og tæki voru endurnýjuð.

ORLOFSFRÉTTIR
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ORLOFSHÚS OG ÍBÚÐIR

 

Kær kveðja

Linda Björk Hrafnkelsdóttir 

umsjónamaður sumarhúsa

VM - Félags vélstjóra og málmtæknimanna

Stórhöfða 25  110 Reykjavík  Sími: 575 9800

GSM: 693 1333  linda@vm.is  www.vm.is

Á Laugarvatni eða nákvæmar í Flataskógi í Snorrastaðalandi, 

var farið í endurbætur á raðhúsunum og sundlaugarsvæðinu. 

Þök, þakrennur og þakkantar voru endurnýjaðir og dyr og 

gluggar á austurhlið raðhúsanna endurnýjaðir. Leiktæki, lóð og 

vegir lagaðir. Auk þess var fjölgað um einn bústað þar sem VM 

keypti sumarbústað Keðjunnar og er VM nú eini eigandi allra 

bústaði í landi sínu Flataskógi í Snorrastaðalandi.

Töluverður kostnaður hefur farið í að bæta, endurnýja og 

samræma tæki og borðbúnað í öllum orlofshúsum VM ásamt 

því að merkja húsin betur.

Frostskemmdir vegna ónógs frágangs lagna við pottana hafa 

verið nokkrar og töluverð vinna hefur farið í að halda pottunum 

í lagi yfir vetrartímann.

 

Orlofshús að vetri, vori og hausti
Frá áramótum var hægt að bóka og greiða orlofshús á netinu. 

Þeir sem hafa aðgang að félagavefnum geta þá bókað og 

gengið frá greiðslum þar.

Utan sumartíma eru húsin leigð um helgar og milli helga. 
Félagsmenn geta bókað sjálfir og greitt orlofshús á heimasíðu 
félagsins, www.vm.is, sent tölvupóst á olof.lilja@vm.is eða 
hringt í síma 575-9800.

Punktakerfið
Fyrir hvern greiðslumánuð til félagsins er skráður 1 punktur 

í uppsöfnun til orlofsréttar. Tölvukerfið úthlutar samkvæmt 

umsóknum til þeirra sem eiga flesta punkta og dregur frá allt 

að 36 punkta fyrir úthlutun að sumri og allt að 18 punkta fyrir 

páskana.
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LaugaRVatn
(4 sérhús og 10 raðhús)

64°13,910'n, 20°43,280'W

ÖLfusBORgiR
(3 hús)

63°59,671'n, 21°9,486'W

syðRi ReyKiR

64°13,489'n, 20°31,275'W

SVIGNASKARÐ

ÖLFUSBORGIR

VATNSFJÖRÐUR

HRAUNBORGIR

SyÐRI ReyKIR

ReyKJAVÍK LAUGARVATN

64°40,569'n, 21°41,988'W

sólheimar 27
64°8,025'n, 21°51,591'W

 

skúlagata 44
64°8,688'n, 21°54,941'W

65°34,547'n, 23°10,054'W

fLÓKaLunduR

hRaunBORgiR

64°1,732'n, 20°49,453'W

65°40,564'n, 18°7,409'W
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LaugaRVatn
(4 sérhús og 10 raðhús)

64°13,910'n, 20°43,280'W

hRaunBORgiR

64°1,732'n, 20°49,453'W

KLifaBOtn í LÓni

 64°24,497'n, 14°55,802'W

ÚLfsstaðiR

65°10,287'n, 14°29,589'W

AKUReyRI

ILLUGASTAÐIR

ÚLFSSTAÐIR

eINARSSTAÐIR

LóN Í LóNSÖRæFUm

63°47,157'n, 18°02,023'W

KiRKjuBæjaRKLaustuR

KIRKJUBæJARKLAUSTUR

65°10,697'n, 14°29,056'W

65°37,343'n, 17°49,018'W
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REYKJAVÍK 
SKÚLAGATA 44, 94 fm

SÓLHEIMAR 27, 90 fm

íbúð nr. 201
 
Leigð út allt árið. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu 
VM. Sængurföt, handklæði (ekki 
baðhandklæði) o.þ.h. fylgja fyrir allt að 
sex manns.

Þrjú svefnherbergi, eitt með stóru 
hjónarúmi, annað með 130 sm rúmi og 
það þriðja með kojum. Barnarúm er í 
íbúðinni.
 
Sex sængur og koddar fylgja. Sjónvarp, 
útvarp, myndbandstæki, DVD, 
uppþvottavél, örbylgjuofn, barnastóll, 
þvottvél o.fl. fylgir íbúðinni. 

Skiptidagar á sumrin eru miðvikudagar.

íbúð nr. 6d

Leigð út allt árið. 

Lyklar eru afhentir á skrifstofu VM.
Sængurföt, handklæði (ekki 
baðhandklæði) o.þ.h. fylgja fyrir allt að 
sex manns.

Tvö svefnherbergi, annað með hjónarúmi 
og hitt með kojum. 
Tvær aukadýnur fylgja. Sængur og 
koddar eru fyrir sex. 
Barnarúm er í íbúðinni.

Í íbúðinni er sjónvarp, útvarp, 
myndbandstæki (VHS og DVD),
örbylgjuofn, uppþvottavél, barnastóll, 
auk annars húsbúnaðar.
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ÖLFUSBORGIR 45 fm

HRAUNBORGIR 55 fm

hús númer 18, 19 og 20

Heilsársleiga. 
Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og lykiltölurnar eru á 
samningnum.

Ný uppgerð hús með garðskála, rúmgóðri verönd 
og heitum potti. Í húsinu eru tvö svefnherbergi með 
svefnplássi fyrir sex, hjónarúm í öðru herberginu 
og hjónarúm og kojur í hinu. Sængur og koddar eru 
fyrir sex. Barnarúm er í húsinu og sjónvarp, útvarp, 
örbylgjuofn, uppþvottavél og gasgrill fylgja auk alls 
almenns húsbúnaðar. Hægt er að fá dýnur leigðar hjá 
umsjónarmanni.

Vaktsími læknis í hveragerði: 480-5112

austurvör 1

Sumarleiga. 
Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og lykiltölurnar eru á 
samningnum.
Svefnaðstaða er fyrir átta, eitt sérherbergi uppi auk 
svefnlofts með rúmstæðum og aukadýnum. Í bústaðnum 
eru sængur og koddar fyrir átta. Barnarúm er í húsinu.

Í húsinu er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill, auk alls 
venjulegs húsbúnaðar.

Bústaðurinn er með góðri verönd og heitum potti. Við 
félagsheimilið, rétt við bústaðinn er golfvöllur, minigolf, 
sundlaug, gufubað og heitir pottar. Aðgangseyrir er ekki 
innifalinn í leigu.

Vaktsími heilsugæslunnar á selfossi er 480-5100



LAUGARVATN

HÚSVARÐARHÚSIÐ 75 fm, hús nr 1

TJALDSTÆÐIVaktsími læknis að Laugarvatni: 892-8804.

Við Laugarvatn á VM fjögur sérhús og 10 raðhús (8 lítil og 2 stór).
Heitir pottar eru við sum húsin og sundlaug, heitir pottar og sauna 
(gufubað) er á svæðinu. Stæði fyrir þrjú felli- eða hjólhýsi með 
aðgengi að rafmagni og snyrtingu auk aðgengis að sameiginlegu 
svæði við sundlaugina. 

Lyklar að aðstöðu og sundlaug eru 

afhentir hjá umsjónarmanni á svæðinu. 

Fimm tjaldstæði eru á Laugarvatni. Hægt 

er að panta og greiða fyrir tjaldstæði á 

félagavefnum. Innifalið er sauna, sundlaug, 

heitir pottar, minigolf og púttvöllur. 

Heilsársleiga. 
Lyklakassi við útidyr og lykiltölur eru á samningi.

Þrjú svefnherbergi með rúmum, samtals sex svefnpláss. 
Sængur og koddar eru fyrir sex, barnarúm og barnastóll.
Í húsinu er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn, gasgrill, auk alls 
venjulegs húsbúnaðar.

Góður garður er við húsið, sem stendur við sundlaugina og 
því stutt að fara í pottinn og laugina. Hverju húsi fylgir kort 
sem gefur tveimur dvalargestum, í hverju húsi, rétt til að spila 
frítt á golfvellinum í Miðdal. (Miðdalur er um 5 km austur af 
Laugarvatni). Kortin eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi.



HÚS NR. 2 OG 3, 65 fm

Heilsársleiga.

Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og lykiltölurnar á samningnum.

Í húsunum eru þrjú svefnherbergi. Tvö herbergjanna eru með hjónarúmum 
og eitt með þremur kojum. Svefnpláss er því fyrir 7. Sængur og koddar fylgja fyrir 7.

Í húsunum er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill, auk alls venjulegs húsbúnaðar.
Góð verönd og heitur pottur. Hverju húsi fylgir kort sem gefur tveimur dvalargestum 
í hverju húsi rétt til að spila frítt á golfvellinum í Miðdal, en Miðdalur er um 5 km 
austur af Laugarvatni. Kortin eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi.

HÚS NR. 6 (KEÐJAN) , 60 FM

Heilsársleiga.
Lyklar eru í lyklahúsi við útidyr og lykiltölurnar á samningnum.

Í húsinu eru tvö svefnherbergi. Eitt herbergi með hjónarúmi 
og annað með hjónarúmi og tveimur kojum. Að auki eru tvær lausar 
dýnur uppi á geymslulofti. Svefnpláss er fyrir 8. Sængur og koddar 
fyrir 8 manns fylgja .

Í húsinu er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn, uppþvottavél og gasgrill, 
auk alls venjulegs húsbúnaðar.

Góð verönd og heitur pottur. Hverju húsi fylgir kort sem gefur 
tveimur dvalargestum í hverju húsi rétt til að spila frítt á golfvellinum
í Miðdal, en Miðdalur er um 5 km austur af Laugarvatni. 
Kortin eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi.
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RAÐHÚS nr. 4&5, 65 fm

Heilsársleiga.

Lyklakassi er við útidyr  
og lykiltölur á samningi.

Tvö svefnherbergi, annað með hjónarúmi 
og hitt með tveimur stökum rúmum. Eitt 
aukarúm fylgir (kubbur) auk barnarúms. 
Sængur og koddar eru fyrir fimm.

Í húsinu er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn, 
uppþvottavél, barnastóll og gasgrill auk 
alls venjulegs húsbúnaðar.

Góð verönd og heitur pottur á palli. 
Hverju húsi fylgir kort sem gefur tveimur 
dvalargestum í hverju húsi rétt til að spila 
frítt á golfvellinum í Miðdal en Miðdalur 
er um 5 km austur af Laugarvatni. Kortin 
eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi.

Heilsársleiga. 

Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og 
lykiltölurnar á samningnum.

Eitt svefnherbergi með einu tvíbreiðu 
rúmi (120 cm) og efri koju. Í stofu er 
svefnaðstaða fyrir þrjá, auk barnarúms. 
Í hverju húsi eru þrjár sængur og þrír 
koddar. Barnarúm og barnastóll eru í 
hverju húsi.

Í húsunum er sjónvarp, útvarp, 
örbylgjuofn, uppþvottavél, barnastóll og 
gasgrill auk alls venjulegs húsbúnaðar.

Hverju húsi fylgir kort sem gefur tveimur 
dvalargestum í hverju húsi rétt til að spila 
frítt á golfvellinum í Miðdal, en Miðdalur 
er um 5 km austur af Laugarvatni. Kortin 
eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi.

RAÐHÚS nr. 14, 15, 20-25, 35 fm,
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SYÐRI- REYKIR 70 fm (40 fm svefnloft)

Lækjarbraut 1 og 2. 

Heilsársleiga.

Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og lykiltölurnar á 
samningnum.

Á neðri hæð eru tvö herbergi með tvíbreiðum rúmum og eitt 
herbergi með tveimur kojum. Á rúmgóðu svefnlofti eru einn 
svefnsófi og dýnur. Í bústaðnum eru sængur og koddar fyrir 
tíu. Barnarúm er í húsinu.

Í húsinu er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn, uppþvottavél og 
gasgrill, auk alls venjulegs húsbúnaðar.

Stór verönd og heitur pottur er við húsið og leiktæki fyrir 
börnin á milli húsanna. Húsin standa á bökkum Fullsæls 
og fylgir veiðileyfi fyrir eina stöng hvoru húsi í Fullsæl 
að Brúará. Hverju húsi fylgir kort sem gefur tveimur 
dvalargestum í hverju húsi rétt til að spila frítt á golfvellinum 
í Miðdal, en Miðdalur er um 10 km vestur af Syðri Reykjum. 
Kortin eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi.

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR G5           og G6, 66 fm

Heilsárseiga.

gæludýr eru leyfð í húsi g5

Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og lykiltölurnar á samningnum.

Þrjú svefnherbergi, eitt með tvíbreiðu rúmi og tvö herbergi með 
breiðri neðri koju og efri koju. Sængur og koddar eru fyrir átta. 
Barnarúm er í húsunum.

Sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill fylgja auk venjulegs 
húsbúnaðar.

Fallegt timburhús í fallegu umhverfi með góðri verönd. 
Veiðiaðstaða er við Hæðargarðsvatn fyrir börn á öllum aldri.

Orlofshús félagsins, Hraungerði og Vatnagarður standa á 
mosagrónu hrauni við Hæðargarðsvatn skammt frá Klaustri. 
Skömmu áður en komið er að brúnni yfir Skaftá vestan megin 
er stuttur afleggjari til hægri upp í sumarhúsabyggð þar sem 
orlofshús félagsins eru.
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KLIFABOTN Í LÓNI 54 fm
KLIFABOTN Í LÓNI 54 fm

ÚLFSSTAÐIR (Skálaberg) 50 fm

EINARSSTAÐIR  Hús nr. 27, 45 fm

Heilsársleiga.

Vetrarleiga er hjá umsjónarmanniá svæðinu.

Lyklar eru í lyklahúsi við útidyr og lykiltölur 
á samningnum.

Þrjú svefnherbergi eru í húsinu, eitt með tvíbreiðu rúmi og 
tvö með breiðari neðri koju. Sængur og koddar eru fyrir sex. 
Barnarúm er í húsinu.

Sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill fylgja húsinu, auk 
alls venjulegs húsbúnaðar

Fallegt lítið timburhús í fallegu umhverfi og með rúmgóðri 
verönd. Staðurinn er um 11 km innan við Egilsstaði (þjóðv. 1).

Heilsársleiga.

Ekkert húsnúmer, en merki VM er á húsinu.

Lyklar eru í lyklahúsi við útidyr og lykiltölurnar á samningnum.

Þrjú svefnherbergi eru í húsinu með svefnplássi fyrir sex. 
Í bústaðnum eru sængur og koddar fyrir sex og barnarúm.

Sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill fylgja, 
auk alls venjulegs húsbúnaðar.

Stór verönd, leiktæki og sparkvöllur. Sameiginleg gufubaðstofa 
er á svæðinu og þvottavél.

Lækjarhvammur í Klifabotni er um 30 km. í austur frá 
Höfn í Hornafirði. Frá þjóðveginum á milli Laxár, 
sem er skammt fyrir austan bæinn Hvamm, og Jökulsár 
í Lóni er ekið inn Þórisdal stuttan spotta og aftur 
til vinstri í Klifabotn.

Heilsársleiga.

Lyklakassi er við útidyr og lykiltölur ásamningi.

Í húsinu eru þrjú herbergi, eitt með breiðri neðri koju og efri 
koju og tvö með einbreiðum kojum. Sængur og koddar fyrir 
sjö manns eru í húsinu.

Sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill fylgja, auk alls 
venjulegs húsbúnaðar.

Staðurinn er um 11 kílómetra innan við Egilsstaði 
(þjóðvegur 1) og er ekið upp afleggjarann að Úlfstöðum.
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ILLUGASTAÐIR Hús nr. 14. 45 fm

Heilsársleiga. 

Vetrarleiga er hjá umsjónarmönnum í síma: 462 6199 og 898 6199.

Lyklar eru í þjónustumiðstöð.

Í húsinu eru tvö svefnherbergi og svefnsófi í stofu. Sængur og 
koddar eru fyrir átta. Barnarúm  
er í húsinu.

Sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill fylgja húsinu auk alls 
venjulegs húsbúnaðar.

Góð verönd og heitur pottur. 

Sameiginleg aðstaða er fyrir gesti. Þar er m.a. sundlaug með 
gufubaði og heitum pottum, nýtt minigolf, sparkvellir, opin 
leiksvæði með nýjum leiktækjum fyrir börnin. 

Fnjóskadalur liggur austan Akureyrar milli Vaðlaheiðar og Ljósa-
vatnsskarðs, aðeins rúma 40 km frá Akureyri. Dalurinn er frekar 
þröngur, með tignarleg fjöll á báða vegu og gróðursæll 
upp eftir fallegum hlíðum. Í miðjum dalnum er Vaglaskógur, 
aðeins nokkra kílómetra frá Illugastöðum.

AKUREYRI Furulundur 8. 3 íbúðir. 50 fm.

íbúðir númer 8g, 8r og 8s.

Heilsársleiga

Lyklar eru hjá Securitas, Tryggvabraut 10. (Sími 460 6261).
Þar eru einnig afhent sængurföt, borðtuskur o.þ.h.

Eitt hjónaherbergi og annað með kojum. 
Sængur og koddar fylgja fyrir sex. 
Barnarúm er í íbúðinni. Svefnsófi er í stofunni.

Sjónvarp, útvarp og gasgrill, auk alls venjulegs húsbúnaðar.



MINNISPUNKTARFLÓKALUNDUR 40 fm

Sumarleiga.

Lyklar eru hjá umsjónarmanni á svæðinu.

Hjónaherbergi og herbergi með tvíbreiðri koju og efri koju, 
samtals svefnpláss fyrir fimm. 

Sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill fylgja, auk alls 
venjulegs húsbúnaðar.

Í orlofsbyggðinni Flókalundi eru alls 14 orlofshús ásamt 
sundlaug. Við laugina er heitur pottur og krakkapottur. 
Sundlaugin er opin daglega 10 -12 og 16 -19. 

SVIGNASKARÐ Hús nr. 14 og 15 60 fm

Heilsársleiga.

Lyklar eru í lyklahúsum við útidyr og lykiltölurnar á 
samningnum. 
Hjónaherbergi og tvö svefnherbergi með kojum eru í 
bústaðnum, samtals átta svefnpláss. Sængur og koddar fyrir 
átta manns fylgja sem og barnarúm.

Í húsinu er sjónvarp, útvarp, örbylgjuofn og gasgrill, auk alls 
venjulegs húsbúnaðar.

Rúmgóð verönd er í kringum húsin sem og heitur pottur. 
Sækja þarf tuskur og annað slíkt til umsjónarmanns á 
svæðinu.

Úthlutað er 50 orlofsstyrkjum á ári til endurgreiðslu 

gistikostnaðar, innan lands eða utan, eða vegna leigu á 

tjaldvögnum, fellihýsum og ferðabifreiðum. 

Framvísa þarf kvittun til að fá styrkinn greiddan.

Upphæð styrkja er ákveðin af orlofsnefnd fyrir hvert orlofsár.

Sækja þarf um styrkinn um leið og sótt er um orlofsaðstöðu 

að sumri.

Umsóknarfrestur vegna þessa er auglýstur á heimasíðu VM.

Þeir sem sækja um styrki eða orlofsaðstöðu vegna páska 

eða sumartíma fá tilkynningu um hvort þeir hafi fengið 

úthlutun eða ekki. Í bréfinu er ákveðinn greiðslufrestur 

tiltekinn. Hafi greiðsla ekki borist innan þess tíma fellur 

leigurétturinn úr gildi og aðstöðunni er úthlutað til þess næsta 

á biðlista.

VIKA AÐ EIGIN VALI
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eKKi gLeyMa
 Handklæði og sápu

 Uppþvottalög, borðtusku, bangsa

 Hleðslutæki fyrir GSM síma og myndavél

 Myndavél

 Lesefni

 Minni bakpoka (til að vera með í gönguferðum)

 Olíu til steikingar

 Inniskóm

 Léttum innifötum

 Álpappír

 Borðtuskum og handklæðum

 Spilum og teikniblokkum fyrir börnin

 Lesnum sögum til að hafa í bílnum

 Kíki

 Landakortum

Við KOMu í ORLOfshÚs
 Kynntu þér húsreglur og almennar leiðbeiningar

 Fylltu út eyðublaðið sem heitir „Góð umgengni“

Við BROttfÖR ÞaRf að
 Þrífa tæki og áhöld. Sópa (ryksuga) gólf og skúra

 Stilla ísskáp á tvo og ofna á einn.

 Loka gluggum og draga gluggatjöld fyrir gluggana.

 Læsa útidyrum og setja lykil á sinn stað

 Stilla allar tölurnar á núll á talnalásnum

Réttur til orlofs byggist á lögum og kjarasamningum. Orlofsárið er frá 1. 
maí til 31. apríl og orlofslaun reiknast fyrir það tímabil. Orlofsrétturinn er 
tvíþættur, annars vegar er það réttur til leyfis frá störfum og hins vegar 
réttur til greiðslu fyrir þann tíma sem orlof varir. Oftast fer þetta saman 
en ekki alltaf. Þannig getur starfsmaður sem hefur starf hjá atvinnu-
rekanda í maímánuði átt rétt til leyfis frá störfum um sumarið en þá án 
greiðslu frá atvinnurekandanum. Hafi hann verið í starfi hjá öðrum atvin-
nurekanda næsta orlofsár á undan þá á haznn að hafa fengið uppgerð 
orlofslaun frá fyrri atvinnurekanda.

Lengd orlofs og orlofslaun
Lágmarksorlof fyrir vinnu á orlofsárinu er 24 vinnudagar á launum eða 
sem svarar til 10,17% af heildarlaunum. Í kjarasamningum eru kveðið á um 
betri rétt, ýmist eftir starfstíma í grein eða fyrirtæki þannig að orlof getur 
náð 30 vinnudögum. Orlofslaun eru kauptryggð þannig að áunnið orlof er 
greitt samkvæmt þeim launum sem eru í gildi þegar hann fer í orlof. 

Orlofstaka
Meginreglan er að haft skuli samráð um það hvenær orlof skuli veitt. 
Samkvæmt lögum skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. 
september. Í kjarasamningum er oft kveðið á um styttra tímabil. 

Þróun orlofsréttar 
fyrir atbeina stéttarfélaga
1920
Allir ráðnir frá degi til dags og enginn réttur til atvinnuleysisbóta, 
launa í veikindum eða orlofs.

1930
Þriggja daga orlof á launum og þrír dagar launalaust. 
Vinnuvikan er sex dagar.

1950
Fimmtán daga orlof á launum. Vinnuvikan er ennþá sex dagar.

2000
Lágmarksorlofsréttur er 24-30 dagar eftir starfsaldri. 
Vinnuvikan orðin fimm dagar. Orlofsfé reiknast á öll greidd laun 
og auk þess er greidd sérstök orlofsuppbót.
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VeiðiKORtið KOMið

nú stendur félagsmönnum til boða að kaupa 
Veiðikortið á skrifstofu VM. Kortið er niðurgreitt 
og kostar 3.000 kr. fyrir félagsmenn VM en 6.000 kr
í verslunum.

allar upplýsingar um veiðikortið 
er að finna á heimasíðunni www.veidikortid.is

Útilegukortið kostar 8.500 kr. fyrir félagsmenn, 
en 13.900 í verslunum. 

Kortin eru seld á skrifstofu félagsins að stórhöfða 25, einnig er hægt 
að millifæra greiðslu, eða hringja inn kreditkortanúmer, 
og við sendum þau um hæl. (0323 - 26 - 599 - kt. 530169-5299)




