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Talningu atkvæða í póstatkvæða
greiðslu um kjarasamning VM og SA 
sem undirritaður var �7. febrúar sl. 
lauk kl. �6 mánudaginn �0. mars.
Á kjörskrá voru 2029 félagsmenn og 
tóku 283, eða um �4% þeirra þátt 
í kosningunni. Samningurinn var 
samþykktur með 72,2% atkvæða.
Þessi nýji samningur VM við SA nær 
til kjarasamnings VM (áður FJ) frá 
26. apríl 2004 og kjarasamnings 
VM (áður VSFÍ) vegna vélstjóra í 
frystihúsum og verksmiðjum frá �0. 
júní 2004. Þessir samningar verða 
svo samræmdir og gefnir út sem 
einn samningur.
Samningurinn er í reynd þríþættur 
að meðtöldum yfirlýsingum honum 
tengdum. 
Í fyrsta lagi eru það samningsákvæði 
sem VM samdi beint um við Samtök 
atvinnulífsins
Í annan stað  eru í honum fjölmörg 
réttindaákvæði sem gerð voru sam
eiginlega af stéttarfélögunum innan 
ASÍ og eru hluti samningsins og 
í þriðja lagi eru það ýmis mál sem 
einnig voru á sameiginlegu borði 
félaganna og koma fram í yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar. 

Öryggisnetið treyst

Taxtar hækka um allt að 49.000 kr. 
á 2 árum.
Meginmarkmiðið með kjarasamning
unum var að tryggja verulega 
hækkun lágmarkslaunataxta með 
það fyrir augum að koma í veg fyrir 
undirboð á markaðslaunum ásamt 
því að bæta verulega kjör þeirra 
félagsmanna okkar sem hafa verið á 
eða við taxtalaunin. 
Kauptaxtarnir eru lágmarkslauna
taxtar, þ.e. gólfið í launamynduninni, 
en að öðru leyti gilda þau laun sem 
um semst á markaði.
Allir lágmarkslaunataxtar iðnaðar
manna og vélstjóra hækka um 

2�.000 kr. frá og með �. feb. sl. og 
síðan um �7.500 kr. �. mars 2009 
og aftur um �0.500 kr. �. jan. 20�0 
eða samtals um 49.000 kr. á mánuði 
á tveggja ára tímabili. 
Launataxti aðstoðarmanna hækkar 
á sama tíma um �8.000 kr. og aftur 
um �3.500 kr. og að lokum um 6.500 
kr.

Nýir launaflokkar minna 
undirboð

Í samningnum eru nýir lágmarks
launaflokkar sem ná til hópa og 
menntunar sem ekki voru áður í 
samningi.
Í fyrsta lagi eru nú tekin af öll tvímæli 
um að þeir erlendu starfsmenn sem 
hafa rétt til að starfa í iðngreinum 
á evrópska efnahagssvæðinu  eftir 
3ja ára nám og með 3ja ára starfs
reynslu, eru í sama launaflokk og 
iðnaðarmenn með sveinspróf.
Lágmarkslaun iðnaðarmanna án 
sveinsprófs og með minna en 3ja 
ára nám verða 90% af launum 
iðnaðarmanna. Áður voru þeir 
oft ráðnir á aðstoðarmannalaun, 
einkum ef þeir voru á vegum 
starfsmannaleiga.
Einnig eru ákvæði um að erlendir 
starfsmenn  svo og Íslendingar sem 
starfað hafa erlendis flytji með sér 
áunnin starfstíma gagnvart réttindum 
kjarasamninga. Þetta kemur í veg 
fyrir að hægt sé að undirbjóða laun 
í krafti þess að ekki sé til umsaminn 
launataxti fyrir hópana.
Þá er einnig samið um að lágmarks
laun vélfræðinga séu þau sömu 
og yfirvélstjóra í frystihúsum og 
verksmiðjum. 
Einnig er nú í fyrsta skipti samið um 
sérstakan lágmarkslaunaflokk fyrir 
iðnaðarmenn með meistararéttindi 
eftir meistaranám og/eða með tvö 
sveinspróf sem nýtast í starfi.
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Kjarasamningar 
helstu ávinningar

Launabreytingar frá 1. mars 2009

Þann �. mars 2009 hækka laun þeirra 
sem eru fyrir ofan lágmarkstaxta um 
3,5% að frádregnum þeim launa
hækkunum sem þeir kunna að hafa 
fengið eftir gildistöku samningsins 
og til �. mars.

Launahækkun 1. janúar 2010

Hinn �. janúar hækka laun um 
2,5%. Ef launahækkun starfsmanns 
er meiri vegna sérstakrar hækkunar 
kauptaxta þá gildir sú hækkun.

Samantekt launabreytinga

Lágmarkslaunataxtar hækka um 
samtals 49.000 kr. á tveimur 
árum.
Laun þeirra sem eru yfir lág
markslaunatöxtum en hafa ekki 
fengið neitt launaskrið (þ.e. 
hækkanir umfram kjarasamning 
frá jan. 2007) hækka í flestum* 
tilvikum um 5,5% þann �. 
febrúar og samtals um ��,52% 

�.

2.

Launabreytingar frá 1. febrúar sl.

Ekki náðist að semja um almenna 
launahækkun til allra á fyrri hluta 
þessa samningstímabils en þess í 
stað var samið um launaþróunar
tryggingu sem er launahækkun 
til þeirra sem eru á hærri launum 
en nýju taxtarnir og ekki nutu 
launaskriðs á síðasta ári. 
Launaþróunartryggingin felur í sér 
að laun þeirra starfsmanna sem voru 
í starfi hjá sama launagreiðanda 
�. janúar 2007 hækka um 5,5% 
frá og með �. febrúar sl. Frá þeirri 
hækkun má hins vegar draga þá 
launahækkun sem starfsmaður hefur 
fengið umfram kjarasamninga frá 2. 
janúar 2007 til 3�. janúar 2008. 
Í þeim tilvikum að starfsmaður hafi 
byrjað störf í fyrirtæki á tímabilinu 
2. jan. 2007 til loka september 
2008 er launahækkun hans 4,5% að 
frádreginni launahækkun sem hann 
kann að hafa fengið á tímabilinu.

á samningstímanum.  (*Hafi 
starfsmenn skipt um vinnustað á 
tímabilinu getur launahækkunin 
verið minni.)
Þeir sem notið hafa launa
skriðs umfram 5,5% á viðmið
unartímabili og eru með laun  
umfram nýja launataxta eru ekki 
með umsamda kauphækkun í 
samningnum. 

Orlofs og desemberuppbót launa 
hækka um sömu prósentutölur og 
áfangahækkanir og samningákvæðin 
eru einfölduð.

Ýmis réttindi sem ávinnast

Áunnin réttindi vegna starfa erlendis
Aukinn orlofsréttur
Fagtengd námskeið
Starfsmannaviðtöl
Samkeppnisákvæði 
Dagvinna og yfirvinna  
Aukinn réttur vegna veikinda barna
Veruleg hækkun slysatrygginga
Framlag til endurhæfingar
Uppsögn ráðningarsamninga

Samningstími 1 ár + tæplega 2 ár

Í febrúar 2009 skal fjallað sérstaklega 
um hvort samningurinn framlengist 
til 30. nóvember 20�0. 
Til að svo verði þurfa tvær forsendur 
að hafa staðist:

Að kaupmáttur launa á 
almennum vinnumarkaði haldist 
eða aukist á samningstímanum 
samkvæmt launavísitölu 
Hagstofunnar (tímabili jan. 2008 
– des. 2008).
Að verðbólga hafi lækkað innan 
ársins 2008, þ.e. að �2 mánaða 
verðbólga í desember 2008 sé 
lægri en 5,5%. Ennfremur að 
verðbólga á 6 mánaða tímabilinu 
ágúst 2008 – janúar 2009 
sé innan við 3,8% miðað við 
árshraða. 

Ef önnur eða báðar forsendur stand
ast ekki skal leita samkomulags milli  
samninganefnda ASÍ og SA um við
brögð til framlengingar á samningi.
Náist ekki samkomulag fellur samn
ingurinn úr gildi frá lokum feb. 2009 
en framlengist ella til 30. nóv. 2009.

3.
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Mán.laun dagv Mán.laun dagv Mán.laun dagv

Byrjunarlaun 151.618 874,74 165.118 952,62 171.618 990,12

Eftir 1 ár 152.754 881,29 166.254 959,18 172.754 996,68

Eftir 3 ár 155.027 894,40 168.527 972,29 175.027 1.009,79

Eftir 5 ár 157.299 907,51 170.799 985,40 177.299 1.022,90

Mán.laun dagv Mán.laun dagv Mán.laun dagv

Byrjunarlaun 186.800 1.077,71 204.300 1.178,68 214.800 1.239,25

Eftir 1 ár 192.929 1.113,07 210.429 1.214,04 220.929 1.274,61

Eftir 3 ár 197.733 1.140,79 215.233 1.241,75 225.733 1.302,33

Eftir 5 ár 202.682 1.169,34 220.182 1.270,31 230.682 1.330,88

Mán.laun dagv Mán.laun dagv Mán.laun dagv

Byrjunarlaun 207.555 1.197,46 225.055 1.298,42 235.555 1.359,00

Eftir 1 ár 214.366 1.236,75 231.866 1.337,71 242.366 1.398,29

Eftir 3 ár 219.704 1.267,55 237.204 1.368,51 247.704 1.429,09

Eftir 5 ár 225.202 1.299,27 242.702 1.400,23 253.202 1.460,81

Mán.laun dagv Mán.laun dagv Mán.laun dagv

Byrjunarlaun 232.172 1.339,48 249.672 1.440,44 260.172 1.501,02

Eftir 1 ár 240.002 1.384,65 257.502 1.485,62 268.002 1.546,20

Eftir 3 ár 246.138 1.420,05 263.638 1.521,02 274.138 1.581,60

Eftir 5 ár 252.459 1.456,52 269.959 1.557,49 280.459 1.618,06

Mán.laun dagv Mán.laun dagv Mán.laun dagv

Laun 238.269 1.374,66 255.769 1.475,62 266.269 1.536,20

Starfsþjálfunarnemar

Mán.laun dagv Mán.laun dagv Mán.laun dagv

Fyrstu 12 vikurnar 131.532 758,85 145.032 836,74 151.532 874,24

Næstu 12 vikur 142.872 824,28 156.372 902,16 162.872 939,66

Eftir 24 vikur 154.215 889,72 167.715 967,61 174.215 1.005,11

1.2.2008 1.3.2009 1.1.2010

Fatapeningar á viku 244 kr. 252 kr. 258 kr.

VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna

Launatafla 310

1. febrúar 2008

Iðnaðarmenn með meistararéttindi (eftir meistaranám)

og/eða tvö sveinspróf sem nýtist í starfi

Iðnaðarmenn sem lokið hafa iðnnámi sem er styttra en þrjú ár og eru án sveinsprófs.

Vélstjórar í frystihúsum og verksmiðjum, 2. stig

Sérhæfðir aðstoðarmenn með faglega reynslu.

1. febrúar 2008 1. mars 2009 1. janúar 2010

1. mars 2009 1. janúar 2010

1. febrúar 2008 1. mars 2009 1. janúar 2010

Iðnaðarmenn með sveinspróf og málmsuðumenn með hæfnisvottun.

Iðnaðarmenn með þriggja iðnnám og þriggja ára starfsreynslu.

Vélstjóri 3. og 4. stig.

Yfirvélstjóri 3. og 4. stig. Vélfræðingar.

1. febrúar 2008 1. mars 2009 1. janúar 2010

1. febrúar 2008 1. mars 2009 1. janúar 2010

1. febrúar 2008 1. mars 2009 1. janúar 2010

Ofangreindir kauptaxtar eru lágmarkslaunataxtar en að öðru leyti gilda þau laun sem um semst á 
markaði
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Félagsfundir VM
Haldinn var félagsfundur VM 
fimmtudaginn 27. desember sl. á 
Grand Hótel Reykjavík

Hér á eftir er talið það helsta sem 
fram fór á fundinum

Kjarasamningar

Kröfurnar eru þær helstar að leiðrétta 
þarf launataxta, þar sem farmenn 
hafa ekki notið launaskriðs og síðan 
þarf að eyða þeirri óvissu sem ríkir 
um réttarstöðu þeirra sem vinna hjá 
útgerðum sem skrá skip sín erlendis 
gagnvart almannatryggingakerfinu. 
Þrír viðræðufundir hafa verið haldnir 
með LÍÚ sameiginlega með FFSÍ og 
SSÍ í september og byrjun október og 
einn sameiginlegur fundur með FFSÍ 
og SSÍ.  Helstu mál sem þar voru 
rædd voru um áfallatryggingasjóð, 
fiskverð og þá að fá fleiri tegundir 
inn í verðákvörðun, slysatrygging 
sjómanna, viðmið í skiptatöflu verði 
metrar í stað brl.
Sagt var frá því að nýlega vannst mál 
fyrir Félagsdómi.  Þar er niðurstaðan 
sú að ekki er heimilt að ráða mann til 
útgerðar fiskiskipa, heldur eru menn 
ráðnir í ákveðið skipsrúm.

Kynntar voru tillögur um menn í 
samninganefnd vegna vélstjóra sem 
starfa á fiskiskipum:

Guðmundur Helgi Þórarinsson
Guðmundur Ragnarsson
Valgeir Ómar Jónsson
Guðmundur Sigurvinsson
Heimir Pálmason
Friðrik Björgvinsson
Ingibergur Magnússon

Mönnunarmál

Útgerðarmenn sækjast eftir að fækka 
vélstjórum og aukin krafa er um 
að vélstjórar vinni á dekki á minni 
bátum.  Úrskurður mönnunarnefdar 
vegna Harðbaks var kærð af VSFÍ 
og VM hefur kært úrskurð vegna  
Brimnes.
Nokkrar umræður fóru fram um 
þetta.  Bent var á að vinnulýsingu 
vélstjóra vanti. 

Önnur mál

Guðmundur Helgi lagði fram skriflega 
tillögu: 

Fundur VM haldinn 27. desember 
2007 harmar að stjórnvöld skuli 
hvergi hafa tekið tillit til sjómanna í 













 mótvægisaðgerðum sínum í sjávar
útvegsmálum.

Fundurinn skorar á sjávarútvegs
ráðherra að beita sér fyrir 
leiðréttingu á skattaafslætti sjó
manna, þannig að  fullur afsláttur 
náist eftir 180 daga en ekki 245 
daga enda séu sjómenn eftir 180 
daga búnir að leggja af mörkum 
að minnsta kosti 2160 tíma sem 
telst full ársvinna í landi.

Var tillagan samþykkt mótatkvæða
laust.  

Næst fór fram kynning á fram
bjóðendum til formannskjörs þeir 
Gunnar S. Gunnarsson, Guðmundur 
Ragnarsson, Valgeir Ómar Jónsson 
og Guðmundur Smári Guðmundsson 
kynntu sig í örstuttu máli.

Einnig var haldinn félagsfundur 
VM á Hótel KEA á Akureyri 28. 
desember sl.

Helstu mál á þeim fundi voru:

Kjarasamningar

Farið var stuttlega yfir kröfur í 
komandi kjarasamningum fyrir 
félagsmenn VM sem starfa í landi. 
Einnig sameiginlegar áherslur ASÍ 
félaga á hendur atvinnurekendum 
og stjórnvöldum.

Atriðin varða: 

Rökstuddar uppsagnir 
Útreikning á yfirvinnukaupi 
Skilgreiningu á vaktavinnu
Samkeppnishamlandi  ákvæði í 
ráðningarsamningum
Skráningu og meðferð 
persónuupplýsinga
Desemberuppbót
Tilkynningar um veikindi
Vikulega frídaga

•
•
•
•

•

•
•
•

Vinnustaðaskilríki
Slysatryggingar
Laun trúnaðarmanna vegna náms 
og aukinn réttur þeirra
Frítaka vegna endur og 
símenntunar
Kynbundinn launamun
Meðábyrgð starfsfólks í 
vinnuslysum
Jöfnun starfsmenntunar og 
bóknáms
Skipulag starfsdaga í skólum
Samræmingu lífeyrisréttinda.

•
•
•

•

•
•

•

•
•

Mönnunarmál

Fjallað var um mönnunarmál 
fiskiskipa, vegna fækkunar sem 
útgerðir hafa knúið í gegn um 
mönnunarnefnd. Skip hafa fengið 
vottun um að vélarúm þeirra 
geti verið mannlaus en vinnufyrir
komulagi er ekki breytt. Einnig var 
bent á að á sama tíma og fækkunin 
er gerð er þjónusta útgerðanna í 
landi minnkuð. Þ.e. vélstjórum er 
ætlað að sjá um þætti sem áður voru 
í höndum manna í landi og geta ekki 
sótt aðstoð í land.

Frá félagsfundi VM á Grand Hótel 27. desember sl.

Frá félagsfundi VM á KEA, Akureyri 28. desember sl.
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Félagsfundir VM

Frá félagsfundi VM í Básum í Vestmannaeyjum 3. janúar sl.

Haldinn var félagsfundur í Básum í 
Vestmannaeyjum þann 3. janúar sl.
Þar var farið yfir efni nýrra kjarasamn
inga. Út frá því efni spunnust nokkrar 
umræður um að hlutur sjómanna 
væri frekar rýr í þeim aðgerðum sem 
stjórnvöld hafa nú þegar ákveðið, til 
að koma til móts við þær skerðingar 
sem sjómenn verða fyrir á næstu 
árum. Ályktun VM til stjórnvalda kom 
til umfjöllunar og var samþykktur 
stuðningur við hana.
Ýmsar fyrirspurnir voru á fundinum 
m.a. um:
Kauptryggingu: Þetta skiptir þá  
miklu máli sem vinna á uppsjávar
skipum þar sem skipin eru gerð út í 
stuttan tíma á hverju ári og útgerðir 
hafa verið að draga úr vinnu við 
skipin á milli úthalda.

Réttindi til starfa sem vélstjóri í landi:  
Hér er um þau störf að ræða sem 
unnin eru við frystihús og eða vél
gæslu hvers konar.
Veikindarétt vegna veikinda barna 
eða maka: Fundarmenn töldu að þessi 
þáttur væri ekki síður mikilvægur en 
hin eiginlegi veikindaréttur.
Greiðslufyrirkomulag VSV: Þessar 
kaupgreiðslur eru óháðar aflahlut 
en eru gerðar upp á þriggja mánaða 
fresti. Fundurinn var sammála um 
að ein af fáum launaframförum 
sjómanna hafi verið þegar farið var 
að gera upp hvern almanaksmánuð 
fyrir sig í stað þrisvar á ári.
Mönnunarmál: Fram kom á fundinum 
að í mönnunarmálum er þegar í dag 
farið að fara fram á að matsveinn og 
vélstjóri taki þátt í vinnu á dekki.

Mikil aðsókn hefur verið í orlofshúsin 
og íbúðirnar í vetur og helgarleiga 
gengið vel.
Búið er að úthluta orlofsaðstöðu 
VM fyrir páskana. Hafa allir 
umsækjendur fengið svarbréf í 
pósti. Greiðslufresti á þeim er lokið.
Umsóknarfrestur um dvöl í 
orlofshúsum og íbúðum í sumar 
er lokið. Úthlutað verður 26. 
mars og þá fá allir umsækjendur 
bréf um niðurstöðu úthlutunar. 
Greiðslufrestur á sumarleigu er til 
27. apríl.
Lausar og ógreiddar vikur verða 
auglýstar á heimasíðunni: vm.is og 
úthlutað jafn óðum og þær berast 
í síma: 575 9800 eða á netfangið: 
olof.lilja@vm.is.

Orlofsmál

Við minnum á að félagsgjöldin 
lækkuðu um áramótin úr �% í 0,8%

Aðalfundur VM verður haldinn föstu
daginn 4. apríl kl. �3. Um kvöldið 
verður kvöldverðarskemmtun með 
félagsmönnum og mökum.
Laugardaginn 5. apríl kl. �0 hefst 
VM  þing og stendur til kl. �6.30.
Um skráningu og nánari upplýsingar 
sjá auglýsingu á baksíðu.

Næsta VMkaffi verður haldið föstu
daginn 28. mars í Borgartúni �8 og 
er gert ráð fyrir að það sé síðasta 
VMkaffið í því húsnæði.
Föstudaginn 25. apríl verður 
fyrsta VMkaffið haldið í nýjum 
húsakynnum félagsins að Stórhöfða 
25.
Eftir það verður gert hlé yfir 
sumarmánuðina og byrjað að nýju  
föstudaginn 26. september.

Félagsgjöld

Aðalfundur VM

VM - kaffiAfhending sveinsbréfa fór fram í 
húsakynnum VM þann �0. janúar sl.

Til margra ára hefur nýsveinum 
og mökum þeirra verið boðið til 
kaffisamsætis við afhendingu sveins
bréfa 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. 

Afhending sveins-
bréfa
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Ályktun stjórnar VM
Vegna niðurskurðar á veiðiheimildum 
sem hefur í för með sér stórfelldan 
tekjumissi fyrir sjómenn, sendi stjórn 
VM frá sér meðfylgjandi ályktun 
þann 22. febrúar sl.

Ályktun stjórnar VM vegna afkomubrests sjómanna 

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna skorar á stjórnvöld að koma til móts við þá 
sjómenn sem verða fyrir tekjuskerðingu vegna nýlegra stjórnvaldsaðgerða. Stórfelldur 
niðurskurður á veiðiheimildum þorsks og loðnu lækkar tekjur sjómanna verulega og kemur 
illa niður á þeim sjómönnum sem veitt hafa þessar tegundir undanfarin ár. Niðurskurðurinn 
kippir fjárhagslegum grunni undan sjómönnum og fjölskyldum þeirra. 

Til að koma til móts við þessar aðgerðir sem taldar eru þjóðhagslega mikilvægar þá þarf að 
bæta sjómönnunum skaðann. Mótvægisaðgerðir sem kæmu sjómönnum til góða eru að 
hækka sjómannafrádrátt og greiða sjómönnum laun til að stunda öryggisfræðslu og sækja 
öryggisnámskeið. Slys til sjós eru allt of algeng og löngu tímabært að lyfta grettistaki í þeim 
efnum. Örorkubyrði lífeyrissjóða sjómanna er mjög há og stefnir í óefni ef ekki verður 
brugðist við.

VM kallar eftir aðgerðum stjórnvalda vegna þess vanda sem nú blasir við. 

Reykjavík 22.02.2008 

F.h. stjórnar VM  Félags vélstjóra og málmtæknimanna 

Magnús Magnússon framkvæmdastjóri VM 

Ályktunin var send til fjölmiðla, 
sjávarútvegs og landbúnaðar
ráðuneytis og sjávarútvegs og 
landbúnaðarnefndar Alþingis
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Lífeyrismál
Heimir Pálmason skrifar um 
lífeyrisréttindi sambúðarfólks

Hjónum/sambúðarfólki er meinað 
að skipta þeim ellilífeyrisréttindum 
sem áunnist hafa í hjónabandinu 
(sambúðinni) ef minna en 7 ár eru 
til möguleika á töku ellilífeyris. Það 
getur varla staðist öll mannanna 
lög.
Hjá sjómönnum þarf skiptingin að 
eiga sér stað fyrir 53 ára aldur.
Ef skilnaður á sér stað, hvort sem 
hann verður fyrir eða eftir þennan 
tímapunkt þá munu hjónin geta skipt 
sínum ellilífeyrisréttindum ásamt 
öðrum eigum.
Ég þekki dæmi þess að hjón hafa 
ekki getað skipt þessum réttindum 
vegna þess að eftir eru minna en 7 ár 
í sextugt, þrátt fyrir að hluti réttinda 
sjómanna (sá sem myndast eftir 3�. 
maí 2005) er laus til útborgunar með 
skerðingu við 62 ára aldur. Strangt 
til tekið ætti lífeyrissjóðurinn að 
heimila skiptingu þeirra réttinda ef 
sjóðfélaginn er undir 55 ára aldri.
Tilgangurinn er augljóslega að 
minnka greiðslur ellilífeyis, þá verður 
meira eftir hjá lífeyrissjóðunum við 
andlát sjóðfélaga.
Mörg dæmi eru til um töluna 7. 
Talan kemur víða fyrir í biblíunni, 
eitt ömurlegt dæmi má finna í 
síðustu kjarasamningum fiskimanna 
varðandi ný skip, svo hef ég heyrt 
það að ef hópur manna er beðinn að 
hugsa sér eina tölu frá 0 til 9 þá er 
niðurstaðan sú að mikill meirihluti 
hugsaði sér töluna 7.
Kannski er þessi óskiljanlegi máttur 
tölunnar ástæða þessarar 7 ára 
viðmiðunar í lögum no.�29/�997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða, og sama á 
trúlega við um tilvist hennar í kjara
samningnum.

Heimir V. Pálmason

Miðað við 7 

Vegna mistaka 
þá vantaði á 
kynningu Heimis 
í síðasta Tímariti 
VM.
Hér með er beðist 
velvirðingar á 
því og gáfum 
við Heimi kost á 
að bæta úr því í 
þessu tölublaði 
VM  Frétta:

Ég fæddist á Sauðárkróki �2. ágúst 
�959.

Menntun:

�983 Vélskóli Íslands, 4. stig
�988 Sveinspróf í vélvirkjun frá 
Fjölbrautarskólanum í Breiðholti
2006 Lauk rafvirkjanámi frá 
Fjölbrautarskólanum í Breiðholti

•
•

•

Starfsreynsla:

�980�983: Vélstjóri á togurum 
Útgerðarfélags Skagfirðinga
19831985: Yfir og 1vélstjóri á 
Arinbirni Re54
�985�987: Vélsmiðjan Gjörvi hf
19881990: Yfir og 1vélstjóri á 
Sigurbjörgu Óf�
�99��99�: Vinna við rafbrynjun á 
áli hjá Álverinu ehf.
19912008: Yfir og 1vélstjóri á 
Mánabergi Óf42 

Ég hef mestan áhuga lífeyris og 
kjaramálum félagsmanna.
Ég hef verið aðalmaður í stjórn VSFÍ 
frá árinu 2000, var í samninganefnd 
VSFÍ fyrir fiskimenn árið 2000, 2005
2006 og er í nefndinni núna.
Ég hef verið og er einn af fulltrúum 
félagsins hjá Lífeyrissjóði Sjómanna, 
núna lífeyrissjóðnum Gildi.
Ég hef skrifað nokkrar greinar um 
lífeyrismál í Vélfræðinginn sem gefinn 
var út af Vélstjórafélagi Íslands.

•

•

•
•

•

•

ALHLIÐA LÖGFRÆÐILEG ÞJÓNUSTA

Jónas Haraldsson, hrl.
Jónas Þór Jónasson, hdl.
Sími: 562 9066

Sérhæ�ng í vinnuréttarmálum

Innheimta vangreiddra launa

Innheimta slysa- og skaðabóta

Gallamál, �ölskylduréttur o.�.

Heimir V . Pálmason
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Dagskrá aðalfundar
Aðalfundur VM föstudaginn 4. apríl 

13:00 Setning ársfundar VM 

Ávarp 
Skýrsla stjórnar um starfsemi VM
Reikningar félagsins og sjóða 
Umræður um skýrslu og 
reikninga
Kjör endurskoðenda
Lagabreytingar og reglugerðir
Lýst kjöri stjórnar og ávarp 
formanns
Kjör í stjórnir sjóða
Kjör í fulltrúaráð
Kaffihlé og sýningar
Önnur mál

Framtíðarsýn VM
“Þín framtíð” kynning á þema  

 VM þings
Afhending styrkja Akks

17.30: Aðalfundi slitið

�7.40: Rútuferð og móttaka í 
Stórhöfða 25, nýjar skrifstofur VM

18:45: Rútuferð að Grand Hóteli

20:00 Kvöldverðarskemmtun VM 
með félagsmönnum og mökum.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•






Dagskrá VM Þings
VM þing laugardaginn 5. apríl

10:00 Þingsetning 

Þín framtíð:

Að efla sig í starfi
Mikilvægi starfsánægju
Að setja sér markmið
Raunfærnimat
Gerð ferilskrár

12:00 – 13:00 Hádegismatur

Ráðningaferli
Launaviðtöl
Samningatækni
Umræður

16:30 Þingslit

Á VM þinginu fer fram sýning 
og kynning félaga og fyrirtækja 
sem stuðla að persónulegum, 
félagslegum og faglegum þroska 
einstaklinga.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Skráning
Mikilvægt er að félagsmenn tilkynni 
þátttöku sína á aðalfundi og hvort 
þeir mæti á kvöldverðarsamkomu 
í boði VM einir eða með maka. 
Tilkynning um þátttöku á aðalfundi 
og kvöldverðarsamkomu VM þurfa 
að berast Ólöfu Lilju Stefánsdóttur 
í síma 575 9800 eða með 
tölvupósti á olof.lilja@vm.is fyrir 
27. mars nk.

Greiðsla ferðakostnaðar vegna 
aðalfundar VM

Félagsmenn búsettir utan höfuð
borgarsvæðis eiga rétt á endur
greiðslu ferðakostnaðar vegna mæt
ingar á aðalfund VM samkvæmt 
eftirfarandi enda hafi þeir tilkynnt 
mætingu til aðalfundar fyrir 27. 
mars.

1. Vegna flugs milli heimastaðar og 
Reykjavíkur er greitt flugfargjald 
fram og til baka.

2. Vegna aksturs fram og til baka 
sem er lengri en samtals �00 
km. greiðist, fyrir hvern km. 
umfram �00 km., kílómetragjald 
Ferðakostnaðarnefndar ríkisins, 
kr. 7�,50 pr. km., þó að hámarki 
30.000 kr.

3. Gistikostnaður er ekki greiddur en 
VM hefur samið um afslátt vegna 
gistingar félagsmanna og tekið 
frá 25 herbergi á Grand Hótel. 

Verð á tveggja manna herbergi á 
Grand Hótel Reykjavík og Hótel 
Reykjavík Centrum er 9.500 kr. nóttin 
og kr. 8.000 kr. á Hótel Reykjavík.

VM - þing 4. - 5. apríl 2008

Formanns- og stjórnarkjör VM
Nú stendur yfir allsherjaratkvæðagreiðsla vegna 
kjörs formanns, stjórnar og varastjórnar VM.
Í atkvæðagreiðslunni gefst félagsmönnum 
kostur á annars vegar að kjósa næsta formann 
til fjögurra ára og hins vegar að kjósa um lista 
uppstillingarnefndar eins og hann var settur 
fram, eða að raða frambjóðendum til stjórnar og 
varastjórnar í þá röð sem þeir kjósa.
Félagsmenn eru hvattir til að taka afstöðu og 
hafa áhrif á hverjir stýra muni félaginu næstu 
ár með því að greiða atkvæði og skila þeim á 
tilsettum tíma!


