
 

 

Leiðsögn stjórnarfundur 13. maí 2020 

 

Fundur hófst kl. 12:00. Mætt eru Pétur Gauti Valgeirsson, Vilborg Anna Björnsdóttir, 
Indriði H Thorláksson, Guðný Margrét Emilsdóttir, Svanbjörg H Einarsdóttir, Óskar 
Kristjánsson, Valdimar Örn Friðriksson og Þorsteinn S McKinstry 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt með eftirfarandi bókunum: 

Bókun I 

Bókun frá Indriði H Thorlákssyni vegna fundargerðar 24.apríl 2020 lögð fram og 
samþykkt með fundargerðinni.  

Bókun II 

Bókun frá Svanbjörgu H Einarsdóttur og Guðný Margréti Emilsdóttur vegna 
fundargerðar. (Framangreindar bókanir I og II eru ekki til birtingar) 

Rætt um bókhaldsmál sérstaklega hvort rétt sé að eignfæra eða gjaldfæra sem 
rekstrarkostnað aðkeypt forrit og forritunarkostnaðs vinnu vegna aðlögunar að kerfum 
félagsins og vinnu með gagnavistun félagsins. Nánar rætt undir réttum viðeigandi 
dagskrárlið lið 3 hér að neðan.  

Bókun III 

Afsagnarbréf Sigríðar Guðmundssdóttur bókað og er meðfylgjandi: 

Til þeirra er málið varðar. 
 
Ég segi mig hér með frá öllum trúnaðarstörfum fyrir Leiðsögn, geng úr stjórn og þar með 
trúnaðarráði líka, sem og öllum mögulegum skyldum sem í stjórnarsetu felast. Öllum 
formlegum afskiptum mínum af þessu félagi er lokið. 
 
Vinsamlegast takið nafn mitt af heimasíðu félagsins og losið alla tengingu nafns míns og 
kennitölu við Leiðsögn, stéttarfélag leiðsögumanna og sjóði þess gagnvart opinberum 
yfirvöldum.  
 
Ég hef þegar sent frá mér allar fundargerðir og þér Pétur hef ég sent punkta fyrir þá 
fundargerð trúnaðarráðs sem marghefur komið fram að misfórst í tölvu minni.  Þið ættuð 
að geta unnið fundargerð úr þeim punktum.  Ég hef undanfarnar vikur verið admin á 
facebook síðu Leiðsagnar og mun reyna að komast þaðan út eða þá að þið gangið frá 
því að mínum aðgangi þar sé lokað. 
 
Að síðustu fer ég fram á það að þið svarið mér ekki þessum pósti mínum, en óskir mínar 
um að öll tengsl við Leiðsögn, stéttarfélag leiðsögumanna, verði rofin muni virt. 
 



 

 

Sigríður Guðmundsdóttir 
Þingholtsstræti 24 
101 Reykjavík. 
 
Sigríði eru þökkuð störf hennar fyrir félagið og óskað góðs gengis í verkefnum sínum í 
framtíðinni. 
 
2. Undirbúningur aðalfundar 

Starfsmenn skrifstofu hafa unnið að undirbúningi aðalfundar en fresta þurfti fundinum 
vegna samkomubanns. Fundurinn verður haldinn að óbreyttu í sal/ húsnæði 
eldriborgara Stangarhyl 4. Auglýsa þarf fundinn. Vegna Covid ástandsins er farið fram á 
að félagsmenn sem hyggjast sækja fundinn tilkynni það fyrirfram svo hægt sé að tryggja 
öllum sæti og samkomureglum sé hlítt. Stærri salir eru til taks ef á þarf að halda. 

3. Ársreikningar og fjárhagur 

Framkvæmdastjóri Leiðsagnar lagði fram drög að rekstrarreikningi ársreiknings. Þau 
skoðuð og rædd. Umræða um kostnað vegna tölvuforrita og rekstrarkostnað skrifstofu 
þ.m.t. tryggingar og ýmsa aðra liði. Vegna óvenju mikilla útgjalda og breytinga á 
tölvuforritum er slagsíða á reikningnum sem skýra má með uppfærslum og breytingum 
vegna reksturs tölvukerfa og skrifstofu Leiðsagnar. Einnig vegna uppsafnaðs kostnaðar 
vegna uppflettinga í kerfum sem var um árabil útvistað en ekki greitt fyrir þá þjónustu 
fyrr en nú. 

4. COVID mál 

Formaður fór á fund með Drífu Snædal forseta ASÍ Sem vildi kanna stöðu félagsins á 
þessum tímum. 

Hugmynd um samstarf/sameiningu starfsmannafélaga starfsmanna í ferðaþjónustu. 
Kannað var framboð á skrifstofu aðstöðu hjá ASÍ vegna hugsanlegra flutninga skrifstofu 
Leiðsagnar. Á þessari stundu er ekkert laust en félaginu boðið að fylgjast með losni 
eitthvað.  

5. Fræðslu og menntunarmál 

Samstarf við EHÍ vegna námskeiða og raunfærnimat. FA fræðlumiðstöð atvinnulífsins. 
Formaður fór á fund með þeim og fékk lýsingu á hvernig raunfærnimat er framkvæmt og  
gengur fyrir sig. Samtöl í gangi við MK ásamt EHÍ. Formaður kannaði hug 
stjórnarmanna til raunfærnimats en töluverð vinna hefur nú þegar verið lögð í 
undirbúning og komið að því að taka lokaskrefin til að koma hugmyndinni í verk. 
Formaður kynnti hugmyndina á bak við raunfærnimatið og framkvæmd þess. Indriði 
minnti á að raunfærnimatið þarf að standast evrópustaðalinn  EN15565:2008 sem er 
viðurkenndur í síðustu samningum okkar.  



 

 

6. Önnur mál 

Félagsmönnum mun standa til boða í gegnum skrifstofuna að gista á Fosshótelum á 
sérstökum vildarkjörum. Kynna þarf tilboðið með email og á heimasíðu félagsins þegar 
það er frágengið. 

 

7. Orlofsmál Leiðsögumanna.  

Svanbjörg skoðaði þessi mál og átti samtöl við fjölda leisögumanna og einnig VMST 
vegna utanumhalds um tíma lsm vegna útreikninga bóta og bótaréttar. Mismunandi 
aðferðum virðist beitt. Þessu máli þarf að fylgja eftir. Vandamálið er hvernig telja eigi 
orlofstíma með vinnustundum sem lagðar eru til grundvallar vinnumati vegna 
bótagreiðslna. Svanbjörg lýsti hvernig ákveðnum lsm tókst að fá vinnumat sitt hækkað til 
samræmis við launagreiðslur. Hugmynd kom fram að senda þetta mál til skoðunar til 
samráðsnefndar SAF og Leiðsagnar. Svanbjörg lýsti með dæmi um bótagreiðslur. 
Svanbjörg hóf máls á orlofsreikningamáli. Þ.e.a.s. benti á að fyrirtæki koma sér undan 
með margskonar afsökunum að greiða orlof inn á reikninga launamanna. Þetta er í góðu 
lagi víðast hvar en veruleg vanhöld annars staðar. Í samtölum við fjölda lsm um 
ráðningasamband félagsmanna og ferðaskrifstofa virðist þetta vera vegna 
verktöku/gerfiverktöku. Svanbjörg ætlar að vinna frekar í málinu og skila skýrslu til 
formanns. 

8. 

Óskar lagði fram bréf og bauð stjórnarmönnum að undirrita með sér til að sýna efni 
bréfsins stuðning og óskaði eftir að það yrði bókað. Bréfið var bókað og er meðfylgjandi: 

Bókun IV 

Við undirritaðir meðlimir í stjórn Leiðsagnar – Stéttarfélags leiðsögumanna gerum 
eftirfarandi bókun með fundargerð stjórnar miðvikudaginn 13. maí 2020. 

Á þeim 12 mánuðum sem liðnir eru frá síðasta aðalfundi félagsins, hefur mikið áunnist í 
þeirri uppbyggingu sem ráðist var í á vormánuðum 2019. Rekstur skrifstofu hefur farið í 
gegnum allsherjar endurskipulagningu, skilvirku vinnustaðaeftirlit hefur verið komið á, 
nýr vefur var hannaður og nýtt umsýslukerfi innleitt, unnið er markvisst að því að koma 
raunfærnimati í réttan farveg bara svo eitthvað sé nefnt. 

Allt hefur miðað að því að gera Leiðsögn að öflugu stéttarfélagi þar sem unnið er eftir 
skilvirkum verkferlum um leið og unnið hefur verið úr uppsafnaðri þörf fyrir hagræðingu 
og sparnað! 

Ekkert ætti að standa í vegi fyrir því að gleðjast yfir þeim árangri sem náðst hefur á 
þessum stutta tíma sem liðinn er frá aðalfundi, en því miður þá hefur allt þetta starf verið 
unnið í miklum mótbyr. Það er nokkuð ljóst að hluti stjórnar hefur hreint og beint staðsett 



 

 

sig í nokkurs konar stjórnarandstöðu og unnið gegn þeim umbótum sem unnið hefur 
verið að hverju sinni og tortryggt flest það sem undirritaðir hafa unnið fyrir félagið. 

Nú er svo komið að þolinmæði þeirra sem leitt hafa starfið er á þrotum og íhuga jafnvel 
að segja af sér á næsta aðalfundi. Ástæðan er skortur á vinnufriði í stjórn félagsins. 
Þessi mótbyr og skortur á vinnufriði hefur ekki bara haft alvarlegar afleiðingar fyrir starfið 
í stjórn félagsins, en sem dæmi þá er sama upp á teningnum í fræðslu- og skólanefnd 
félagsins. 

Með bókun þessari viljum við lýsa yfir stuðningi við formann félagsins og hvetja hann til 
þess að bjóða sig fram til áframhaldandi stjórnarsetu á þessum mikilvægu tímum í sögu 
félagsins. Jafnframt skorum við á alla stjórnarmeðlimi að standa saman um þá forystu 
sem valin hefur verið til þess að leiða félagið á þessum fordæmalausu óvissutímum. 

Undirritað af: 

Óskari Kristjánssyni, Vilborgu Önnu Björnsdóttur, Indriða H Thorlákssyni, og Þorsteini S 
McKinstry 

9. Umræða um vinnu og vinnubrögð stjórnar.  

Guðný og Svanbjörg lýstu mikilli óánægju með úthlutun verkefna og upplýsingagjöf milli 
stjórnarmanna.  

10. 

Guðný og Svanbjörg bjóða krafta sína til að vinna að lögverndunar / löggildingamálum 
leiðsögumanna. Eiríkur Þór Einarsson og Pétur Jónsson leiða löggildingastarfið f.h. 
Leiðsagnar. Skoða þarf hvort löggildinganefnd getur nýtt sér krafta þeirra til framgangs 
þessu mikilvæga og langvarandi verkefni. 

Dagskrá tæmd og umræðum lokið 

Fundi slitið kl.14:30 

Fundarritari Þorsteinn S McKinstry  

	  




