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	 Ágætu	félagsmenn,

Þessar stöðugu aðfarir sem gerðar eru að 
launakjörum okkar eru alltaf að taka á sig nýjar 
myndir. Nú síðast afnám sjómannaafsláttarins 
sem að vísu hefur lengi verið umdeildur. VM 
mun ekki kvika frá þeirri skoðun sinni að hann 
er hluti af launakjörum sjómanna og því í raun 
aðför að launakjörum þeirra að taka hann af. Það 
sem er sorglegast við það núna, þegar taka á 
sjómannaafsláttinn af, er að aðförin að honum kemur 
frá samtökum launafólks, sem eru með því að reyna 
að verja sitt fólk á kostnað annars launafólks. Þetta 
er óþolandi aðför og mun kalla á sterk viðbrögð frá 
VM. Stéttarfélög á hinum almenna markaði hafa 
ekki lagst svo lágt í nýboðuðum skattahækkunum, 
að dregið verði úr þeim með auknum niðurskurði 
hjá ríkinu.
Eitt af þeim mikilvægu málum sem verið er að taka á 
þessa mánuðina er breytingin á stjórnun fiskveiða. 
VM er með fulltrúa í nefndinni sem endurskoða á 
lögin og koma með nýjar tillögur.

Fyrningarleiðin sem báðir stjórnarflokkarnir hafa 
boðað og sett fram hefur því miður þann annmarka 
að enginn getur útskýrt í þeirra herbúðum 
hugmyndafræðina svo hægt sé að átta sig á 
hvernig framkvæmdin virkar. Sú staðreynd sem 
blasir við okkur er að skuldirnar sem teknar voru 
á sjávarútveginn og svo út úr honum aftur með því 
að kaupa fiskinn okkar af okkur sjálfum, fara ekkert 
þó regluverkinu sé breytt. Skuldavandinn sem við 
sitjum uppi með og þurfum að losa af auðlindinni er 
staðreynd. Það verður að skilgreina þær skuldir og 
losa þær af auðlindinni, hana á ekki að vera hægt 
að skuldsetja. Skuldsetning í greininni hlýtur að eiga 
að vera út frá rekstrarafkomu fyrirtækjanna. Það 
er ömurlegt að heyra umræðuna á hinum pólitíska 
vettvangi sem hljómar þannig að útgerðamenn séu 
upp til hópa samviskulausir bófar og ræningjar. Í 
þessari umræðu eins og svo víða í dag, reyna menn 
að ýta athyglinni frá pólitísku ábyrgðinni, þ.e.a.s 
hverjir bjuggu til kerfið og báru ábyrgð á þróun þess 
og breytingum. Þá voru þeir ekki að gæta hagsmuna 
almennings eins og lengi hefur verið haldið fram og 
er núna því miður að koma betur og betur í ljós á 
öllum sviðum. Ekki ætla ég að gera lítið úr því að 
þegar útgerðamenn fóru að læra á kerfið, hafi þeir 
ekki beitt áhrifum sínum í að láta aðlaga kerfið að 
sínum þörfum. Það er vandasamt verk að vinda 
ofan af þessu og skilgreina hverjum skuli úthluta 
afnotaréttinum til að sækja fiskinn í sjónum. Þetta er 

takmörkuð auðlind og því ekki mögulegt að allir sem 
vilja geti fengið úthlutun. Fyrstu greininni í hinum 
nýju lögum verður að breyta endanlega þannig að 
fiskurinn í sjónum verði eign íslensku þjóðarinnar 
og sá sem hann sækir hafi aðeins afnotarétt.
Hugtakinu eign sem sumir eru alltaf að gæla við 
verði varanlega breytt í afnot, síðan verði þeir 
sem fái afnotin t.d. fyrstu 20 árin fram í tímann að 
borga uppsafnaðar skuldir af fiskinum í sjónum og 
skila auðlindinni að þeim tíma liðnum skuldlausri. 
Auðlindin verður að vera skuldlaus til að geta skilað 
fullum arði til þjóðarinnar. Í dag fer arðurinn af 
fiskinum í sjónum að mestu til erlendra lánadrottna 
að undanskildum launum þeirra sem vinna við 
veiðar og vinnslu.
Önnur breyting varðandi sjávarútveginn sem snýr 
að okkur hjá VM, er að við samdráttinn í landi er 
orðin aukin aðsókn í vélstjórastöður um borð í 
fiskiskipaflotanum. Þetta vandamál hefur alltaf 
verið undirliggjandi gagnvart þeim sem ekki hafa 
sótt sér meiri menntun í faginu, þegar vélarnar hafa 
stækkað í skipunum og verið á undanþágum. Þess 
vegna hvet ég alla sem eru á undanþágum að kynna 
sér leiðir til að sækja sér viðbótarmenntun, það eru 
mörg úrræði og leiðir til þess.
Það eru líka að skapast mikil vandamál hjá ungu 
fólki sem lokið hefur Vélskólanum og sveinsprófi 
að komast á sjóinn í lægri stöður til að ná sér í 
siglingartíma.
Ein aðalástæðan fyrir því er að formaður mönn-
unarnefndar hefur verið í oddaaðstöðu með að 
samþykkja án rökstuðnings fækkun vélstjóra á 
fiskiskipaflotanum, án þess að könnun hafi verið 
gerð á auknu vinnuálagi vélstjóranna sem eftir 
verða eins og lög segja til um. Vélstjórastöðum sem 
nýmenntaðir vélstjórar hafa til að sækja sér þjálfun 
og verkkunnáttu til að taka við þeim ábyrgðarstöðum, 
að keyra þessi stóru og tækjavæddu fiskveiðiskip, 
er alltaf að fækka.

Ágætu félagsmenn. 
Það er einlæg ósk mín að þið getið leitt hugann frá 
vandamálum líðandi stundar, notið aðventunnar og 
jólanna með fjölskyldum og vinum.
Hleypum barninu fram í okkur og höfum gaman.
Ég óska félagsmönnum og fjölskyldum þeirra 
gleðilegra jóla, með ósk um að komandi ár verði 
okkur öllum til heilla. 

Með jólakveðju, 
Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

2. tbl. des. 2009
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Launahækkun í nóvember.
kauptaxar hækka
Hækkanir sem komu til framkvæmda frá og með 1. nóvember 
2009 eru 8.750 kr. á mánuði. Þetta er hækkun á kauptöxtum.
Launaþróunartryggingin er fyrir þá sem hafa hærri laun en 
kauptaxta.

3,5% launaþróunartrygging kom til framkvæmda 1. nóvember 2009 
og viðmiðunartími vegna hennar miðast við tímabilið 1. janúar – 1. 
nóvember 2009.

Hækkun kauptaxta, almennar launahækkanir og aðrar 
kjarabreytingar sem áttu að taka gildi 1. janúar 2010 færast til 1. 
júní 2010.
Þeir sem ekki hafa fengið umsamdar hækkanir eru beðnir um að 
hafa samband við VM hið fyrsta.
Sjá launatöflur og nánari upplýsingar á vef VM vm.is

VM styrkir hjálparsamtök
Eins og í fyrra hefur stjórn VM ákveðið að styrkja hjálparsamtök 
fyrir jólin.
Í ár verða Mæðrastyrksnefnd og Hjálparstarf kirkjunnar styrkt um 
300.000 kr. hvort.
Styrkurinn var afhentur fulltrúum þessara stofnana nú í desember.
Í ár mun því VM ekki senda jólakort til samstarfsaðila sinna og 
rennur upphæð þess kostnaðar til þessa styrks.

Með þessu framlagi óskar VM félagsmönnum og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

kjarakönnun VM 2009
Árlega gerir VM kjarakönnun meðal félagsmanna sem starfa 
í landi. Í fyrra voru gögn vegna könnunarinnar send út í þann 
mund er bankahrunið dundi yfir. Í lok október s.l. voru svo gögn 
vegna könnunarinnar í ár send út. Könnunin er einföld og krefst 
ekki mikillar yfirlegu því einungis er spurt um laun í september 
mánuði. Þrátt fyrir það hefur þátttakan ekki verið sem skyldi. 
Um 14% tóku þátt í fyrra en um 19% nú. Vegna þessa er erfitt að 
alhæfa um kjör félagsmanna út frá niðurstöðunum.

Samanburður á tölunum frá í ár og í fyrra gefur samt vísbendingar 
um að grunnlaunahækkanir virðast hafa skilað sér, a.m.k. til 
þessa hóps sem tók þátt í könnunni, en heildarlaunagreiðslur 
lækkað, sem skýrist trúlega af minnkandi yfirvinnu vegna 
samdráttar og erfiðari verkefnastöðu fyrirtækjanna.
Kjarakannanir eru tæki fyrir félagsmenn. Niðurstöður þeirra 
nýtast þeim til að bera saman kjör sín við kjör annarra á sama 
starfsvettvangi og starfssviði. Félagið mun skoða aðferðir til að 
auka þátttöku í könnunum í framtíðinni því nú er mikilvægara en 
oft áður að safna áreiðanlegum upplýsingum um kjör og viðhorf 
félagsmanna. En til þess þarf vilja og áhuga félagsmanna.

tilkynning frá sjúkrasjóði
Styrkur til kaupa á sjónglerjum/linsum hefur hækkað um 10.000 
kr, úr 25.000 kr. í 35.000 kr. 
Styrkurinn er þó aldei hærri en sem nemur 50% af kostnaði. 
Styrkur er aðens veittur einu sinni á þriggja ára fresti. 
Ekki er greitt vegna skemmda á glerjum sem atvinnurekanda eða 
tryggingum ber að bæta. 
Einnig er hægt að sækja um styrk vegna leiseraðgerða.

Launamál og fleira
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orlofsmál 

nýtt orlofsblað í vinnslu
Nýtt og veglegt orlofsblað fylgir næsta tímariti VM sem kemur út í 
febrúar á næsta ári.

reykingar í orlofshúsum
Að gefnu tilefni viljum við minna gesti okkar í orlofshúsum VM á að 
bannað er að reykja innandyra í íbúðum og orlofshúsum félagsins.

Hundahald leyft til reynslu
Ákveðið hefur verið að leyfa hundahald í einu orlofshúsi 
félagsins G 5 á Kirkjubæjarklaustri.
Þetta er tilraun sem ákveðið hefur verið gera frá áramótum 
og fram á sumar. Ef vel gengur verður hundahald áfram leyft í 
þessu eina húsi.

páskaúthlutun orlofshúsa VM
Um páska og yfir sumartímann verður að sækja um eins og áður 
hefur verið. 
Páskavikan er miðvikudagurinn 31. mars til þriðjudagsins 6. apríl
Umsóknarfrestur er: 15. janúar til 15. febrúar.
Úthlutun lýkur þann 19. febrúar, þá fá allir umsækendur svör.
Greiðslufrestur er svo til 1. mars. Eftir það verða ógreidd hús, 
úthlutuð eftir biðlista.

endurbætur
Endurbætur standa fyrir dyrum á Laugarvatni, Kirkjubæjarklaustri 
og Akureyri.

breytingar á Laugarvatni
Vandi hefur verið með þrýsing á vatni á Laugarvatni. Þetta tefur 
fyrir rennslu í heita potta. Sérstaklega þegar mætt er í öll húsin 
á svæðinu á föstudögum. Við biðjum fólk að sýna þolinmæði 
vegna þessa.

Eftir áramót stendur til að endurbæta litlu raðhúsin á Laugarvatni. 
Mun þessi vinna standa yfir fram á vor og á meðan má búast við 
einhverju ónæði vegna þess. Biðjum við fólk velvirðingar ef það 
verður fyrir ónæði af völdum framkvæmdanna í nærliggjandi 
orlofshúsum á Laugarvatni.

Búið er að grisja gróður og snyrta kringum húsin. Ruslagámi og 
kassa fyrir dósir hefur verið komið fyrir á bílastæðinu. Svo nú er 
hægt að losa sig við rusl og dósir á svæðinu.

nýtt í úthlutun á orlofshúsum 
að vetri, vori og hausti
Frá og með áramótum verður 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. Eftir sem áður geta félagsmenn pantað 
orlofshús og íbúðir með því að senda tölvupóst á olof.lilja@vm.is 
eða hringt í síma 575-9800.
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Íslandsmótið í málmsuðu var haldið í 
Borgarholtsskóla laugardaginn 14. nóv. sl. 
Aðalstyrktaraðili keppninnar að þessu sinni 
voru Gastec ehf, Klif ehf og Ísaga ehf.
Keppt var í sex suðuaðferðum til 
Íslandsmeistara, en þær voru: Pinnasuða, 
Mag suða svart, Tig suða svart, Logsuða, 
Tig suða ryðfrítt og Mag suða ryðfrítt.
Þetta var í sextánda sinn sem keppnin var 
haldin og voru fjórtán keppendur skráðir til 
leiks að þessu sinni. 
Einnig er keppt til íslandsmeistara í 
einstökum suðuaðferðum.
Eins og áður sagði þá er þetta í sextánda 
sinn sem keppnin er haldin og hafa 8 
íslandsmeistarar verið krýndir, þar af tveir 
keppendur þrjú ár í röð og einn þrisvar.

Þessir keppendur eru: 
Bjarni Bjarnason 1994, 
Sveinbjörn Jónsson 1995-1997,
Snorri Jónsson 1998, 
Páll Róbertsson 1999, 
Jón Þór Sigurðsson 2000-2002,
Páll Róbertsson 2003, 
Freyr Jónsson 2004, 
Páll Róbertsson 2005, 
Hlynur Guðjónsson 2006 
Sigurður Guðmundsson 2007 og 2008 
Jóhann Helgason 2009

Málmsuðufélag Íslands og systrafélögin 
á norðurlöndunum hafa haldið NSM 
ráðstefnu á þriggja ára fresti og verður 
næsta ráðstefnan haldin í Svíþjóð árið 

2010. Málmsuðufélagið sendir Aðalstein 
Arnbjörnsson  á ráðstefnuna og mun hann 
flytja þar fyrirlestur fyrir hönd félagsins. 
Félagið stefnir á að halda námskeið 
/kynningu á “Walk the Cup” TIG suðu 
aðferðinni eftir áramótin án endurgjalds 
fyrir félagsmenn.

Fyrir þá sem vilja ganga í 

Málmsuðufélag Íslands þá er hægt 

að senda nafn, kennitölu og netfang á 

netfangið peturvmaack@simnet.is

Félagsgjald í Málmsuðufélagi Íslands 

er aðeins kr 1.500 á ári.



Úrslit í íslandsmeistaramótinu 
í málmsuðu árið 2009
 
pinnaSuða
1. sæti Tómas Guðjónsson  162 Teknís
2. sæti Unnsteinn Kristinsson  148 
3. sæti Hlynur Guðjónsson  136 Teknís

Mag SVart   
1. sæti Jóhann Helgason   45 Álstál
2. sæti Sæmundur Örn Kjærnested  44 ÍAV
3. sæti Hilmar Erlingsson   43 Tæknistál

tig SVart   
1. sæti Jóhann Helgason   182 Álstál
2. sæti Hlynur Guðjónsson  177 Teknís
3. sæti Hlynur Guðmundsson  105 Bergstál

LogSuða   
1. sæti Hlynur Guðmundsson  195 Bergstál
2. sæti Jóhann Helgason   181 Álstál
3. sæti Unnsteinn Kristinsson  172 

tig ryðfrítt   
1. sæti Hilmar Erlingsson   204 Tæknistál
2. sæti Hlynur Guðmundsson  198 Bergstál
3. sæti Guðmundur Helgi Christensen 195 ET

Mag ryðfrítt   
1. sæti Jóhann Helgason   201 Álstál
2. sæti Guðmundur Helgi Christensen 197 ET
3. sæti Tómas Guðjónsson  193 Teknís
 
íSLandSMeiStari   
1. sæti Jóhann Helgason   853 Álstál
2. sæti Guðmundur Helgi Christensen 710 ET
3. sæti Hlynur Guðmundsson  653 Bergstál
   

�



Hátt í hundrað manns mættu á félagsfundinn á Grand 
hóteli þann 16. nóvember sl.
Á fundinum fjallaði Vilhjálmur Bjarnason um bankahrunið, 
reglurnar og framtíð okkar Íslendinga. Vilhjálmur svaraði 
spurningum fundarmanna og spunnust fjörugar umræður í 
kjölfarið.
Guðmundur Ragnarsson formaður fjallaði um málefni VM, 
orlofsmál, kjaramál stofnun starfsnefndar um lífeyrismál og fleira.
Fundurinn samþykkti að senda frá sér eftirfarandi ályktun:
 

ályktun félagsfundur VM 16. nóvember 2009.
Félagsfundur VM kallar sterklega eftir aðgerðum stjórnvalda 
gagnvart þeim sem sannarlega bera ábyrgð á efnahagshruninu. 
Það verður einungis gert með viðeigandi sakameðferð.
Ríkisstjórnin hlýtur að gera sér grein fyrir að þjóðin mun aldrei 
sætta sig við að sökudólga sé enga að finna.
Fundurinn krefst þess að stjórnvöld fari að beina athygli að þeim 
fjölskyldum sem ekki ná endum saman um hver mánaðarmót, sá 
hópur fer hratt stækkandi.

�

góð mæting á félagsfund VM 16. nóvember s.l.

Ársfundur ASÍ stóð yfir 22. - 23. október. VM átti 17 fulltrúa á 
ársfundinum. Á ársfundinum var Ingibjörg R. Guðmundsdóttir 
endurkjörin varaforseti ASÍ til ársins 2011.
Ársfundur ASÍ sendi frá sér nokkrar ályktanir. Þar á meðal um 
atvinnumál, um efnahags- og kjaramál, um hag heimilanna, um 

skattlagningu á inngreiðslur í lífeyrissjóði, um heildarendurskoðun 
á stefnu Alþýðusambandsins í málefnum lífeyrissjóða, um 
skaðabótalög, um tekjutengingu lífeyris og um örorkulífeyri.
Nánari upplýsingar og allar ályktanir í heild sinni má sjá á vef 
Alþýðusambands Íslands: asi.is

ársfundur aSí stóð yfir 22. - 23. október.



�

trúnaðarmannafundur var haldinn þann 11. nóv. sl.

Trúnaðarmenn á vinnustöðum 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. Oft koma upp miserfið mál á vinnustað 
sem leysa þarf úr. Þá er mikilvægt að tengslin við félagið og 
forsvarsmenn fyrirtækja séu góð. Hugmynd félagsins er að 
vera með trúnaðarmenn á sem flestum vinnustöðum.

Til þess að fara yfir stöðu mála var ákveðið að boða trúnaðarmenn 
til fundar í húsakynnum félagsins til að ræða mál þeirra um 
hvernig þeir sjái fyrir sér áherslur í samskiptum sínum við félagið. 
Margar ábendingar komu fram á fundinum um hvað mætti laga og 
bæta í samskiptamálum. Þetta var mjög gagnlegur fundur með 
góðum ábendingum fyrir félagið til að vinna úr og er þegar byrjað 
að vinna í þeim málum.

Málmtæknifyrirtækið Teknís í Garðabæ og Leifur Breiðfjörð 
listamaður unnu nýverið saman að miklu málm- og glerlistaverki 
sem er verið að setja upp í St. Giles dómkirkjunni í Edinborg. 
Fyrirtækið Teknis var valið úr hópi innlendra og erlendra fyrir- 
tækja til að vinna verkið.  
Yfir innganginum í dómkirkjunni er nú glerlistaverk eftir Leif, 
en nýja verkið verður staðsett fyrir neðan það verk og er í 
einskonar forstofu í kirkjunni. 

Stór hluti verksins er úr málmi og var vinnslan á því mjög 
vandasöm. Tómas Gísli Guðjónsson verkstjóri hjá Teknis 
hafði yfirumsjón með verkinu. Rúmlega 2 ár liðu frá því að 
tilboðið var gert og þangað til að verkinu lauk nú nýverið. 
Ýmsar nefndir og ráð í Skotlandi þurftu að leggja blessun 
sína yfir verkið enda er dómkirkjan alfriðuð bygging. Íslenskir 
málmtæknimenn mega vera stoltir af því að ráða við eins 
vandasamt verk og hér um ræðir.

Á fundinum kynnti Sigrún Sigurðardóttir 
starfsendurhæfingarsjóð fyrir 
trúnaðarmönnum VM.

Jón Þór Sigurðsson, framkvæmdastjóri Teknís og Leifur Breiðfjörð myndlistarmaður



féLagSfundur 
VM á norðurLandi
Hótel kea, akureyri 28. des. kl. 17

féLagSfundur VM
 í reykJaVík 

fyrir SJÓMenn
grand Hótel (Hvammur) - 29. des. kl. 17.30

féLagSfundur VM
 í VeStMannaeyJuM

básum - 4. janúar 2010 kl. 12
 

aðaLfundur VM 
grand Hótel, reykjavík. Laugardaginn 20. mars

takið daginn frá. nánar auglýst síðar!


