
Stjórnarfundur	  19.12.2019	  

Mættir:	  Pétur	  Gauti,	  Vilborg,	  Helga	  Snævarr,	  Guðný	  Margrét,	  Þorsteinn,	  Óskar	  og	  Valdimar	  

1. Nýr	  starfsmaður.	  Ákveðið	  að	  ráða	  Ragnheiður	  Ármannsdóttur	  í	  50%	  starf	  3.	  jan.	  
	  

2. Fundur	  með	  VR.	  	  
Valdimar	  og	  Pétur	  fóru	  til	  VR	  og	  áttu	  fund	  með	  Ragnari	  Þór	  Ingólfssyni	  formanni,	  Bryndísi	  
Guðnadóttur	  forstöðumanni	  kjarasviðs	  VR	  og	  Stefáni	  Sveinbjörnssyni	  framkvæmdastjóra	  VR.	  
Mörg	  mál	  rædd,	  t.d.	  leiðsögumenn	  sem	  eru	  í	  VR	  en	  ættu	  í	  raun	  að	  vera	  í	  Leiðsögn	  og	  hvað	  
hægt	  væri	  að	  gera	  í	  því	  máli.	  Einnig	  vinnustaðaeftirlit	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  sem	  Leiðsögn	  
gæti	  komið	  inn	  í	  með	  	  VR.	  Pétur	  og	  Valdimar	  munu	  halda	  þessari	  vinnu	  áfram.	  
Bókun:	  Mikilvægt	  er	  að	  fólk	  sem	  vinnur	  sem	  leiðsögumenn	  greiði	  í	  Leiðsögn,	  en	  þannig	  vinnur	  
fólk	  sér	  inn	  réttindi	  í	  sjóði	  félagsins.	  
	  	  

3. Ný	  heimasíða	  fer	  í	  loftið	  fljótlega.	  
	  	  

4. Skilagreinar.	  Óskar	  gerir	  grein	  fyrir	  nýjum	  hætti	  á	  skilagreinum	  frá	  launagreiðendum	  til	  
félagsins	  í	  gegn	  um	  DK.	  Mikil	  nauðsyn	  er	  á	  að	  hafa	  samband	  við	  alla	  launagreiðendur	  vegna	  
nýrra	  skilagreina	  til	  Leiðsagnar.	  Í	  framtíðinni	  verður	  ekki	  val	  fyrir	  fólk	  að	  greiða	  inn	  í	  félagið	  
einhvert	  lágmarksgjald	  eins	  og	  verið	  hefur.	  
Pétur	  leggur	  fram	  tillögu	  að	  stjórnarmenn	  komi	  inn	  í	  ca	  1-‐2	  klst	  og	  hjálpi	  við	  úthringingar	  til	  
lögaðila,	  en	  þetta	  þarf	  að	  gerast	  fyrir	  áramót.	  Best	  ef	  tveir	  og	  tveir	  gætu	  verið	  saman.	  
	  

5. Aukin	  verkefni	  og	  skyldur	  gjaldkera.	  Formaður,	  framkvæmdastjóri	  og	  gjaldkeri	  munu	  hafa	  
reglulegri	  fundi,	  stefna	  á	  ársfjórðungsuppgjör	  í	  framtíðinni.	  	  
	  

6. Fagdeild	  vs	  stéttarfélag.	  
Tillaga	  um	  að	  rukka	  fagdeildaraðila	  um	  lágmarksgjald	  í	  stéttarfélagið	  enda	  er	  fagdeildin	  deild	  í	  
stéttarfélaginu.	  Þeir	  sem	  ekki	  eru	  aktífir	  leiðsögumenn	  greiða	  2.100	  kr	  aukalega	  til	  
stéttarfélagsins	  til	  þess	  að	  komast	  inn	  í	  fagdeildina.	  	  	  
	  

7. Rætt	  um	  að	  útbúa	  upplýsinga-‐/kennsluefni	  um	  félagið	  til	  að	  fara	  með	  inn	  í	  skólana.	  
	  

8. Tillaga	  um	  að	  taka	  aftur	  upp	  fatnað	  sem	  er	  merktur	  félaginu/leiðsögumönnum.	  Gott	  væri	  ef	  
skrifstofan	  athugaði	  með	  kostnað	  á	  þesskonar	  flíkum.	  
	  

9. Félagsskýrteini	  fyrir	  Leiðsögn	  stéttarfélag.	  Skírteinin	  verða	  með	  mynd,	  gefin	  út	  einu	  sinni	  á	  ári	  
og	  væntanlega	  með	  heimasíðu	  á	  bakhlið.	  
	  

10. Málefni	  fyrrum	  starfsmanns	  rædd.	  	  
	  

11. Kæra	  hefur	  borist	  vegna	  ummæla	  stjórnarmanns	  á	  ljósvakamiðlum	  fyrir	  nokkrum	  árum.	  
Málið	  bíður	  afgreiðslu.	  
	  

12. Félagsskírteini	  fyrir	  Félag	  leiðsögumanna.	  Rætt	  að	  gera	  ný	  skírteini	  á	  nýju	  ári	  með	  mynd.	  	  
	  

13. Vinnustaðaeftirlit.	  Samningur	  tekinn	  í	  gagnið	  milli	  Leiðsagnar	  og	  stéttarfélaga	  á	  suðurlandi	  
um	  vinnustaðaeftirlit.	  



14. Önnur	  mál	  

Guðný	  Margrét	  biður	  Valdimar	  að	  útvega	  tölur	  milli	  ára	  2018	  	  og	  2019,	  hver	  er	  raunveruleg	  aukning	  á	  
innkomu	  með	  fjölgun	  á	  	  félagsmönnum.	  

Guðný	  Margrét	  vill	  taka	  fram	  að	  launuð	  verkefni	  sem	  stjórnarmaður	  tekur	  að	  sér	  fari	  til	  samþykktar	  
hjá	  allri	  stjórn	  en	  ekki	  bara	  formanni.	  

	  


