Stjórnarfundur Leiðsagnar, stéttarfélags leiðsögmanna, 7. apríl 2020
Mætt eru:
Pétur Gauti Valgeirsson, Vilborg Anna Björnsdóttir, Óskar Grímur Kristjánsson, Indriði
Haukur Þorláksson, Sigríður Guðmundsdóttir, Þorsteinn Svavar McKinstry, Guðný Margrét
Emilsdóttir, Svanbjörg H. Einarsdóttir og Helga Snævarr Kristjánsdóttir.
Fundur hófst kl. 10:10
1. 1 Farið yfir síðustu fundargerð og hún samþykkt mótatkvæðalaust.
2. 2 Aðgerðaáætlun
Formaður sendir út boð til kjaranefndar og óskar eftir netfundi til að skoða orlofsprósentu inn
í starfshlutfallsútreikninga og einnig að upplýsa nefndina um stöðu mála.
Á heimasíðu LÍN eru upplýsingar sem gagnast gætu þeim félagsmönnum Leiðsagnar sem eru
með námslán
Valdimar tekur að sér að falast eftir gögnum frá Almenna Lífeyrissjóðnum til að Leiðsögn
geti unnið úr gögnum í þágu félagsmanna.
Sýnileiki Leiðsagnar. Valdimar og Pétri falið að leita viðbragða við bréfi formanns til
forsætisráðherra.
Nauðsynlegt að Leiðsögn vekji athygli á stöðu leiðsögumanna og útbúi fréttatilkynningu
ásamt fylgigögnum.
Valdimar falið að útbúa lista yfir fréttastofur – ljósvakamiðlar, prentmiðlar, netmiðla.
Varðandi erindi okkar til VMST er ekki komið neitt afgerandi svar. Stofnunin vinnur eftir
þeim lögum sem henni eru sett. Félagið ályktar því að áríðandi sé að erindi okkar sé tekið til
skoðunar í Velferðarráðuneytinu og fylgt eftir á Alþingi, velferðarnend og velferðarráðuneyti.
Frkv. og formaður vinna erindi til Velferðarráðherra og Velferðarnefndar, í dag og birta
samdægurs á heimasíðu og facebook síðu.
Formaður sendir inn pistil um stöðuna núna – bréf á póstlista félagsmanna.
Stjórn samþykkir að ítreka þurfi bréf Leiðsagnar til ferðaskrifstofa þar sem hnykkt er á rétti
ferðaráðinna leiðsögumanna til fastráðninga skv.lög nr. 19/2003 um tímabundna ráðningu
starfsmanna. Einhverjar ferðaskrifstofur hafi hafnað þessu og hugsanlega þarf Leiðsögn að
láta á þetta reyna á einstaklingsgrundvelli með ákveðinn málsaðila.
3. Vonarskarð
Stjórn felur Þorsteini að útbúa svar vegna erindis frá Vatnajökulsþjóðgarði varðandi
Vonarskarð. Það skuli síðan sent á framkvæmdastjóra og þaðan fyrir hönd félagsins.
Áherslan sé á verndun og nýtingu, ábendingu okkar, sem áður hefur komið fram, að
hópferðum á slíkum svæðum sé ætíð undir stjórn leiðsögumanna. Til dæmis mætti leggja til
takmörkun inn í þjóðgarð með talningu – aðgangsstýring – eins og tíðkast víða erlendis.

Þorsteini falið af stjórn að útfæra ramma að svari fyrir álíka fyrispurnum í samstarfi við
framkvæmdastjóra, Valdimar Leó.
4. Stjórn þarf að fá upplýsingar um tekjustöðu til að taka ákvarðanir um rekstur
skrifstofu Leiðsagnar.
5. Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um helstu verkefni á skrifstofu Leiðsagnar. Erindi
berast frá fólki sem þarf að komast inn á atvinnuleysiskrá. Framkvæmdarstjóri hefur sent
þeim bréf þar sem vottað er starfshlutfall þeirra samkvæmt greiddum stéttarfélagsgjöldum.
Hafa verður hugfast að engin formleg niðurstaða er komin í útreikninga starfshlutfalls
gagnvart Vinnumálastofnun. Framkvæmdastjóri greindi einnig frá því að einhver vanhöld
væru á því að starfsmenn fengju bætur þar sem þeir væru farnir af landi brott.
6. Stjórnarmenn ítrekuðu að nauðsynlegt væri að aðgerðir ríkisstjórnarinnar gripu einnig
leiðsögumenn og nauðsynlegt væri að ná eyrum ráðamanna.
Ákveðið var að stöðufundur yrði kl. 17, 8. apríl.
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