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Aðalfundur Leiðsagnar – stéttarfélags leiðsögumanna
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Fundargerð.
Fundurinn var haldinn í salarkynnum Félags eldri borgara, Stangarhyl 4. Var boðið
upp á fjarfundabúnað fyrir fjarstadda leiðsögumenn eins og gert hefur verið
undanfarin ár. Fundurinn hófst kl. 20.
1. Setning, kosning fundarstjóra og fundarritara.
Indriði H. Þorláksson, formaður Leiðsagnar bauð fundarmenn velkomna, setti fundinn
og flutti stutt ávarp þar sem hann tilkynnti fundargestum að hann myndi ekki sækjast
eftir áframhaldandi formennsku. Þá bar hann upp tillögu um Jakob S. Jónsson sem
fundarstjóra og var hann kjörinn með lófataki. Jakob þakkaði traustið og tók við
fundarstjórn.
Fundarstjóri bar upp tillögu um Sigríði Guðmundsdóttur, ritara Leiðsagnar, sem
fundaritara og var hún samþykkt. Þá kynnti fundarstjóri Valdimar Leó
framkvæmdastjóra Leiðsagnar fyrir félagsmönnum og greindi frá að hann hefði hafið
störf fyrir félagið í nóvember s.l. Fundarstjóri lagði til að Valdimar Leó yrði
varafundarstjóri þar sem fundarstjóri hyggðist víkja sæti vegna eigin framboðs í
trúnaðarstöður Leiðsagnar og var engin athugasemd gerð við það. Fundarstjóri bar
undir fundargesti hvort löglega hefði verið til fundarins boðið; var gerð grein fyrir
fundarboði, sem hafði farið fram samkvæmt lögum félagsins og samþykktu
fundarmenn að löglega hefði verið til fundarins boðið.
Lögð voru fram tvö erindi undir liðnum önnur mál, ályktun frá Borgþóri Kjærnested
og skýrsla um raunfærnimat sem Marta B. Helgadóttir tók að sér að kynna fyrir hönd
Fagdeildar Leiðsagnar.
2 Skýrslur um störf félagsins á liðnu starfsári.
2.1 Formaður Leiðsagnar, Indriði H. Þorláksson, bar fram skýrslu stjórnar. Sjá má
skýrsluna í viðhengi við þessa fundargerð.
2.2 Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu. Framkvæmdastjóri
fór yfir helstu kennitölur reikninga félagsins, sem og sjúkra- og endurmenntunarsjóðs.
Sjá má endurskoðaða reikninga félagsins í viðhengi við skýrslu þessa.
Fundarstjóri þakkaði formanni og framkvæmdastjóra og opnaði fyrir umræðu.
Bryndís Kristjánsdóttir spurði hver er skipting félagsgjalda milli Leiðsagnar og
fagdeildar leiðsögumanna.
Formaður svaraði því til að skipting milli verkefna Leiðsagnar og fagdeildar, væri
skv. gildandi lögum Leiðsagnar og að ekki gengið frá neinum frekari tillögum á

síðasta aðalfundi. Nú væri gert ráð fyrir að leggja fram tillögu um nákvæmari tilhögun
þeirrar skipingar og yrði rætt betur síðar þegar tillagan um lagabreytingu yrði borin
fram. Formaður ítrekaði að umsýsla fagdeildar væri á höndum skrifstofu Leiðsagnar.
Í skýrslu stjórnar kom fram að fagdeild kínverskumælandi leiðsögumanna hefði verið
stofnuð á árinu og spurði Lovísa Birgisdóttir úr hvaða skóla kínverskumælandi
leiðsögumenn koma.
Formaður svaraði því að ekki lægi fyrir, svo hann vissi til, hvaða menntun þeir hafa.
Félag leiðsögumanna væri opið öllum sem starfa við leiðsögn, ekki sett skilyrði um
menntun og undir vinnuveitendum komið hvort menntunar er krafist eða ekki. Skv.
Lögum félagsins hafa allir sem starfa við leiðsögn rétt til að vera í stéttarfélaginu.
Formaður áréttaði að lögum hafi verið breytt aðalfundi 2017.
Þóra Ragnheiður Björnsdóttir spurði hver væri munurinn á fagdeild og Leiðsögn.
Formaður svaraði því til að uppbygging félagsins væri sú að þetta sé eitt félag með
eina kennitölu og aðild að því geta átt allir þeir sem vinna að leiðsögn á Islandi. Innan
félagsins megi stofna fagdeildir. Þegar lögunum var breytt 2017 var fagdeild
faglærðra leiðsögumunna stofnuð og er það er undir hinum einstöku fagdeildum
komið hvaða skilyrði þær setja sér.
Pétur Gunnarsson, spurði af hverju framkvæmdastjóri hefði verið ráðinn til félagsins
og hvað það kostaði.
Formaður svaraði því til að stjórn Leiðsagnar hafi ákveðið um mitt síðasta ár að
breyta fyrirkomulagi á skrifstofunni. Fyrir hafi verið tveir starfsmenn. Framkvæmdir
ákvarðana stjórnar voru áður í höndum formanns eða stjórnar og var því ákveðið að
ráða til starfa mann sem tæki að sér framkvæmd verkefna. Leitað var til
ráðningaskrifstofu. Stjórn átti viðtal við fimm aðila og valdi Valdimar til starfsins.
Launin voru ákveðin með hliðsjón af samningi VR og hliðstæðum störfum.
Sigurður Albert Alfreðsson steig í pontu, færði fráfarandi formanni þakkir fyrir vel
unnin störf og ræddi vítt og breytt um skýrslu stjórnar. Nokkrum fundargestum fannst
ekki fara vel á því og töldu Sigurð Albert vera að halda framboðsræðu. Fundarstjóri
áréttaði að þarna væri vettvangur fyrir umræður, fyrirspurnir og athugasemdir.
Hanna Carlotta Jónsdsdóttir steig þvínæst í pontu og kom með nokkrar athugasemdir
um skýrslu stjórnar, stöðu félagsins og fjármál. Hún taldi ekki vera eðlilega skiptingu
á milli þeirra sem greiða í fagdeild og stéttarfélag og að fagdeild fengi ekki umráð yfir
fagdeildargjöldum. Hún gerði einnig athugasemd við stofnun kínverskumælandi
fagdeild og hversu opin skilyrðin væru. Hún ræddi stuttlega um mismunandi merki
félagsins, þ.e. gamla merkið sem nú tilheyrir fagdeild og hið nýja merki
stéttarfélagsins Leiðsagnar. Hún taldi vera misræmi í lögum félagsins varðandi notkun
merkjanna. Að lokum minntist hún á að bagalegt hefði verið að tveir stjórnarmeðlimir
hefðu horfið frá störfum á miðju starfstímabili án þess að almennum félagsmönnum
væri tilkynnt um það og einnig að ekki hefði verið tilkynnt um fyrirhugaða ráðningu
framkvæmdastjóra, fyrr en eftir ráðningu hans.

Fundarstjóri gaf leyfi fyrir því að Bryndís Kristjánsdóttir varpaði fram spurningu áður
en stjórn tæki til svara og var hún svohljóðandi: Þeir sem óska inngöngu í fagdeildina,
t.d. nýútskrifaðir. Vandamál við inngöngu. Þarf að fylla út tvær umsóknir. Fær stjórn
fagdeildar umsóknirnar til að meta hvort fólk geti gengið í fagdeild?
Formaður svaraði spurningu Bryndísar með vísun í heimasíðu Leiðsagnar, þar sem er
að finna eitt umsóknareyðublað þar sem menn haka við ef þeir óska þess að vera í
fagdeild og að ákvörðun um hverjir fá inngöngu í fagdeild sé í höndum stjórnar
viðkomandi fagdeildar. Einnig ítrekaði hann að leiðsögustarfið sé margþætt og
grundvöllur í lögum félagsins sé sá að fagdeidir skuli stofnaðar af þeim sem telja sig
hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta innan félagsins.
Formaður svaraði einnig athugasemdum Hönnu Carlottu og benti á að tekjur af
almennum félagsgjöldum nærri því að vera tveir þriðju hlutar tekna félagsins, sem
væri þónokkur breyting frá því sem áður var og hluti félagsmanna sem standa utan
fagdeildar fari vaxandi með hverju árinu.
Formaður benti á að engin ákvæði í lögum félagsins um varamenn, þannig að þegar sú
staða kom upp að tveir stjórnarmenn sögðu sig frá störfum, var ekki hægt að bregðast
við með öðrum hætti en að halda áfram með þeim sem eftir voru. Formaður benti á að
ein þeirra lagabreytinga sem liggja fyrir fundinum muni taka á þessu, þ.e. er að kosnir
verði tveir varamenn í stað þeirra sem ekki komast á fund. Formaður sagði einnig að
varðandi merkin tvö, væri annars vegar um nýtt merki Stéttarfélagsins Leiðsagnar að
ræða og svo merki fagdeildar sem væri borið af þeim sem til þess hafa uppfyllt
skilyrði fagdeildar.
Auður Herdís Sigurðardóttir spurði hver laun framkvæmdastjóra væru og hvað
stjórnin áætlaði að það leiddi til mikillar hækkunar yfir árið og var henni svarað að
það kæmi fram í liðnum drög að fjárhagsáætlun
Að síðustu tók Vilborg Anna til máls og útskýrði að merkin tvö hefðu ólíkan tilgang.
Nýja merkið væri merki stéttarfélagsins og að á næstu mánuðum yrðu
stéttarfélagsskírteini tilbúin. Vilborg Anna kom því einnig á framfæri að hún hefði
ekki talið sér skylt að tilkynna einum né neinum frá afsögn sinni úr stjórn, hún hefði
talið slíka tilkynningu mál formanns og stjórnar.
Að umræðu lokinni var skýrsla stjórnar borin undir fundargesti til samþykktar sem
gekk eftir með einu mótatkvæði.
Næst tóku við umræður um reikninga félagsins.
Júlía Hannam bað um útskýringar á því af hverju svo mikil hækkun væri á styrkjum
vegna námskeiða Endurmenntunarsjóðs milli ára. Henni var svarað að það kæmi til
vegna hækkunar á styrkfjárhæð og mikillar aukningu umsókna og að greitt væri
samkvæmt reglum Endurmenntunarsjóðs.

Harpa Björnsdóttir kom með ábendingu um framkvæmd og útfærslu ársreiknings.
Hún mæltist til þess að stjórn tæki til skoðunar sundurliðun launaliða á næsta ári.
Bergsteinn Harðarson spurði hvort að félagið veitti gleraugnastyrk og var svarað af
stjórn að svo væri.
Kristján Kristjánsson kom með athugasemd um prentvillu í ártali á síðu tvö í
ársreikningum, undirritun skoðunarmanna, þar sem stæði 2017 í stað 2018.
Að umræðum loknum bar fundarstjóri reikninga félagsins undir félagsfund og voru
þeir samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.
3 Tillögur um lagabreytingar.
3.1. Formaður kynnti tillögur til lagabreytinga, sem áður höfðu verið kynntar á
heimasíðu félagsins.
Formaður kynnti að auki eftirfarandi viðbótarlagabreytingu sem lögð var fram á
fundinum, en henni var hafnað þar sem tímarammi kynningar var ekki virtur.
Við 21. grein bætist svohljóðandi málsgrein:
Atkvæðarétt og kjörgengi á aðalfundi hafa þeir sem eru félagar í Leiðsögn í lok
síðasta heils almanaksmánaðar, fjórum vikum fyrir boðaðan aðalfund og uppfylla
aðildarskilyrði skv. 3. og 4. gr. með þeim takmörkunum sem þar greinir.
Eftirfarandi lagabreytingar höfðu verið kynntar samkvæmt lögum félagsins og fengu
því umfjöllun á fundinum.
I. Þriðja málsgrein 3. greinar orðist svo:
Þeir sem hafa verið félagsmenn óslitið í 3 ár áður en þeir láta af störfum við leiðsögn
geta verið félagsmenn áfram gegn greiðslu lágmarksfélagsgjalds skv. 6. gr. og átt
aðild að fagdeildum félagsins gegn greiðslu fagdeildargjaldsins. Þeir eru án
atkvæðisréttar um kjarasamninga. Fagdeildargjaldið má lækka um helming þegar
félagsmaður nær 67 ára aldri. Þessi lagabreyting var samþykkt mótatkvæðalaus.
II. Fyrri málsgrein 12. greinar verði svohljóðandi:
Stjórn félagsins skal skipuð sjö aðalmönnum, formanni og sex öðrum, auk tveggja
varamanna, kosnum á aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára í
senn, en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til þriggja ára - tveir í senn. Varamenn eru
kosnir til eins árs. Stjórn kýs félaginu varaformann, ritara og gjaldkera á fyrsta fundi
eftir aðalfund.
III. 18. grein verði svohljóðandi:
18. gr. Fastanefndir
Innan félagsins starfa tvær fastanefndir, fræðslu- og kynninganefnd og fagráð, hvor
skipuð fimm félagsmönnum. Einn nefndarmaður skal tilnefndur af stjórn en fjórir
skulu kosnir til tveggja ára í senn á aðalfundi. Nefndirnar kjósa sér formann og skipta
með sér verkum.

Fræðslu- og kynninganefnd annast fræðslustarfsemi fyrir leiðsögumenn, efnir til
fræðslufunda og kynnisferða fyrir þá og birtir fræðsluefni og hagnýtar upplýsingar á
heimasíðu félagsins.
Fagráð vinnur að stefnumótun í menntunar- og réttindamálum leiðsögunmanna og,
kemur afstöðu félagsins í þeim á framfæri. Það annast samstarf við skóla sem kenna
leiðsögn ferðamanna og annast skipulagningu námskeiða fyrir félagsmenn og fer með
málefni sem varða starfsþjálfun og hefur umsjón með raunfærnimati.
Nefndir þessar starfa í nánu samstarfi við stjórn Leiðsagnar og skilar henni yfirliti yfir
starf sitt svo oft sem þurfa þykir.
Ákvæði til bráðabirgða: Fyrst skal kosið skv. grein þessari á aðalfundi 2019 og skulu
þá kosnir tveir fulltrúar til eins árs og tveir til tveggja ára.
IV. Á 22. grein verði þessi breyting:
Í 6. tölulið komi orðið fastanefndir í stað orðanna “fræðslu- og skólanefnd”
V. Þriðja málsgrein 29. greinar verði svohljóðandi:
Til þess að lagabreytingar nái fram að ganga skulu þær hljóta samþykki 2/3 hluta
gildra atkvæða.
Af fimm lagabreytingum, kom fram frávísunartillaga á þriðju og fjórðu, 18. Og 22.
grein og var frávísunartillaga samþykkt með tveggja atkvæða mun 21-19.
Aðrar lagabreytingar voru samþykktar skv. tillögu stjórnar með þorra atkvæða,
mótatkvæðalaust.
Nokkrar athugasemdir komu frá félagsmönnum varðandi tillögur að lagabreytingum.
Sigrún Ragnheiður Ragnarsdóttir sagði starf skólanefndarhlutans lítið, ekki mikið
samstarf við skólanefnd MK og ekki boðað á fundi. Við raunfærnimatsvinnu á liðnu
sumri hafi verið haldnir tveir fundir með nefndinni. Hún gerði athugasemd við að
lagabreytingar skuli lagðar fram án nokkur samráðs við nefndarmenn og lagði fram
frávísunartillögu, sem eins og fyrr segir var samþykkt. Formaður svaraði því til að
fræðslu- skólanefnd hafi unnið skýrslu um menntun leiðsögumanna, sem sé bæði
mikilvægt og merkilegt plagg. Það eitt út af fyrir sig sýni þörf á áframhaldandi vinnu.
Formaður sagði einnig að lagabreytingar hafi verið lagðar undir formann nefndarinnar
Tryggva Jakobsson. Sigrún dró það í efa en formaður sagði segir ekki, tölvupósta
liggja fyrir því til sönnunar og að Tryggvi Jakobsson hafi mælti stranglega með
þessum breytingum.
Vilborg Anna Björnsdóttir ræddi aðeins um gr. 2. Fyrir nokkrum árum hafi verið
kosnir varamenn, síðar talið óþarft og breytt breytt fyrir 4-5 árum. Þessi breyting hafi
þótt góð og til bóta. Vilborg taldi kosningu varamann ekki samræmast lögum
félagsins, þ.e. gildandi lögum, eða gildandi lögum eftir að fundi er lokið? Aðalfundur
hefur alltaf æðsta vald, Vilborg Anna áréttaði það og spyr félagsmenn sem samsinna.
Bryndís Kristjánsdóttir tók undir með Vilborgu Önnu og reifaði einnig ástæður fyrri

breytinga. Vilborg Anna taldi að ekki væri mögulegt að kjósa varamenn inn fyrr en að
ári.
Guðjón Jensson spurði í því samhengi hvenær lagabreyting ætti að taka gildi.
Lagabreyting er á undan kosningu, meðan enginn fyrirvari er á gildistíma breytingar,
hlýtur að eiga að kjósa eftir þeirri breytingu sem orðin er. Vísar í að þetta tíðkist í
félagarétti.
Indriði kom með athugasemd varðandi þetta athugasemd Guðjóns. Aðalfundur hefði
ákvörðunarvald og ef ekki væru í lögum félagsins ákvæði sem skilyrða gildistöku
lagabreytinga taki þær gildi á aðalfundi, sbr. dæmi af fyrri fundum. Ekkert ákvæði
sem mælir mót þessu og ASÍ gerir enga athugasemd við þetta, þ.e. að lagabreytingar
öðlist þegar gildi.
Fundarstjóri áréttaði að aðalfundur réði hvernig kosið skyldi í stjórn
Fundarstjóri lagði til að yrði tillagan samþykkt yrði kosið samkvæmt henni. Var
breytingin samþykkt 37-4 og því var kosið skv. breytingu síðar á fundinum.
Vilborg Anna minnist í þessum umræðum einnig á starf fagdeilda. Öll stjórn
fagdeildar leiðsögumanna hefði sagði af sér fyrir skemmstu og væri allt í uppnámi
hvað það varðar. Hún lýsti áhyggjum af því að starf nefnda minnki og að hún teldi
mikilvægt að fleiri hafi þræði í hendi sér.
Þórey Anna Matthíasdóttir tók til máls og bað fólk sem gefur kost á sér í
abyrgðarstöðu fyrir Leiðsögn að sinna störfum sínum og hvatti fólk einnig til
samstöðu.
Spurt var hvort fagdeild ynni sé með menntamálaráðuneytinu? Að lokum gerði Marta
B. Helgadóttir athugasemd við umræðu fundarins, þar sem fjöldi fyrirspurna beindist
að efni fyrirhugaðs erindis hennar um starf fagdeildar og raunfærnimat og hún hefði
ekki enn fengið tækifæri til að leggja það fyrir fundinn.
Fundarstjóri lýsti því yfir að lagabreytingum væri lokið. Í framhaldi fékk Marta B.
Helgadóttir, fulltrúi fagdeildar að gera stuttlega grein fyrir starfi fagdeildar.
4 Drög að fjárhagsáætlun lögð fram og tillaga um félagsgjald og fagdeildargjald.
4.1 Fráfarandi formaður gerði gerir grein fyrir tillögu um fagdeildar- og félagsgjöld.
Fráfarandi formaður gerði gerir grein fyrir tillögu um fagdeildar- og félagsgjöl sbr.
fylgiskjal. Lagt var til að fagdeildargjöld yrðu kr. 9000 fyrir árið 2020 og þau væru
enn þriðjungur af heildartekjum. Vinna vegna fagdeildar væri umfangsmikil á
skrifstofu. Einnig var lagt til að fagdeildir fái ¼ hluta gjalda til eigin ráðstöfunar og
ákvarðanir um nýtingu fjármuna verði ákveðnar af fagdeild en fjárhagsleg umsýsla
hjá félaginu.
4.2 Framkvæmdastjori gerir grein fyrir fjárhagsáætlun.
Tillaga um fjárhagsáætlun fyrir 2019, sbr. fylgiskjal. Fráfarandi formaður vakti

athygli á nýjum lið, lögfræðikostnaði, sem tengdist vinnustaðaeftirliti, framkvæmd
kjarasamninga og úrvinnslu á vangreiddum launakröfum sem liggja fyrir.
Báðir liðir voru bornir undir atkvæði aðalfundar. Voru 41 meðmæltir og eitt
mótatkvæði.
5 Kosning formanns Leiðsagnar eða lýsing formannskjörs.
Fundarstjóri, Jakob S. Jónsson, vék sæti þar sem hann var í farmboði í trúnaðarstöður
og Valdimar Leó tók við fundarstjórn.
Aðeins Pétur Gauti Valgeirsson hafði boðið sig fram í embætti formanns Leiðagnar
og var því sjálfkjörinn formaður við dynjandi lófaklapp.
6 Kosning til stjórnar og trúnaðarráðs og kosning fulltrúa í fræðslu- og skólanefnd og
aðrar trúnaðarstöður.
Á fundinum kom fram nýtt framboð til stjórnar til viðbótar þeim sem áður höfðu verið
auglýst á heimasíðu félagsins og samræmist það lögum félagsins. Vilborg Anna
Björnsdóttir tilkynnti að hún gæfi kost á sér til stjórnarsetu.
Nokkur æsingur varð þegar ganga átti til kosninga og frambjóðendur sem ekki höfðu
haft tækifæri til að kynna sig lýstu óánægju sinni. Ritara varð það á að grípa inn í starf
fundarstjóra og hlutast til um kynningar frambjóðenda. Ritara var bent á það af
fundarstjóra að þetta væri ekki við hæfi og lét eftir það alla tilburði til fundarstjórnar
vera.
Þeir frambjóðendur til stjórnar sem viðstaddir voru fundinn fengu í framhaldi tækifæri
til að kynna sig og stefnumál sín. Að því loknu var gengið til kosninga.
Í kjöri til stjórnar voru:
Eiríkur Hreinn Helgason
Guðný Margrét Emilsdóttir
Indriði H. Þorláksson
Jakob S. Jónsson
Óskar G. Kristjánsson
Sigurður Albert Alfreðsson
Svanbjörg H. Einarsdóttir
Vilborg Anna Björnsdóttir
Þorsteinn Svavar McKinstry
Atkvæði voru talin og niðurstaða var sú að 43 atkvæði voru gild, tvö ógild og skiptust
atkvæði á eftirfarandi hátt:
Þorsteinn Svavar McKinstry 32 atkvæði, Vilborg Anna Björnsdóttir 30 atkvæði,
Guðný Margrét Emilsdóttir 25 atkvæði, Indriði H. Þorláksson 23 atkvæði, Svanbjörg
H. Einarsdóttir 22 atkvæði, Óskar G. Kristjánsson 15 atkvæði, Eiríkur Hreinn

Helgason 12 atkvæði, Jakob S. Jónsson 9 atkvæði, Sigurður Albert Alfreðsson 4
atkvæði.
Kosingu í stjórn var lokið og skipað í stöður aðal- og varamanna eftir atkvæðafjölda.
Kosningu hlutu Þorsteinn Svavar McKinstry og Vilborg Anna Björnsdóttir, sem
aðalmenn í stjórn til þriggja ára, Guðný Margrét Emilsdóttir, aðalmaður í stjórn til
tveggja ára, aðalmaður í stjórn til eins árs Indriði H. Þorláksson og varamenn til eins
árs voru kosin Svanbjörg H. Einarsdóttir og Óskar G. Kristjánsson.
Þar næst var gengið til kosninga til trúnaðarráðs. Kjósa þurfti í sex sæti aðalmanna og
sex sæti varamanna. Framboð voru jafnmörg sætum og því sjálfkjörið í trúnaðarráð.
Var trúnaðarráðmönnum falið það af aðalfundi að skipa sér sjálf í stöðu aðal- og
varamanna.
Birna Imsland
Bjarni Sigtryggsson
Bryndís Kristjánsdóttir
Eiríkur Hreinn Helgason
Elísabet Brand
Hlíf Ingibjörnsdóttir
Jakob S. Jónsson
Júlíus Freyr Theodórsson
Kári Jónasson
Örvar Már Kristinsson
Valva Árnadóttir
Þórey Anna Matthíasdóttir, varamaður
Næst kom að kosningu fulltrúa í Fræðslu- og skólanefnd og var þar sami háttur hafður
á og með trúnaðarráð, sjálfkjörið í nefnd. Eftirfarandi félagsmenn fengu kosningu.
Guðný Margrét Emilsdóttir
Lovísa Birgisdóttir
Petrína Rós Karlsdóttir
Sigrún Ragnarsdóttir
Tryggvi Jakobsson
7 Kosning tveggja félagsjörinna skoðunarmanna reikninga til tveggja ára.
Að síðustu var kosið um skoðunarmenn reikninga og þar voru einungis tvö framboð í
tvær stöður og voru því samþykktir mótatkvæðalaust.
Bergur B. Álfþórsson
Snorri Ingason
8 Önnur mál

Ályktun frá Borgþóri Kjærnested, sbr. meðfylgjandi skjal, var borin undar
fundarmenn og samþykkt með þorra atkvæða mótatkvæðalaust.
Guðrún Helga Sigurðardóttir tók til máls og lagði fram spurningu til stjórnar varðandi
erindi sem hún sendi í vetur, vegna ummæla ferðamálaráðherra í vetur s.l. Guðrún
Helga hafði lagt það til við stjórn að hún bæði um fund leiðsögumanna með ráðherra
ferðmála. Guðrún Helga sagði sér ekki hafa borist neitt svar og innti eftir svörum um
leið og hún ítrekaði ósk sína um fund leiðsögumanna með ráðherra.
Fráfarandi formaður, Indriði H. Þorláksson, svaraði fyrir hönd fyrrvenndi stjórnar.
Hann sagði það stjórn ekki til hróss að málið hefði ekki verið afgreitt, en að hann taldi
ekki miklar líkur á því að hægt sé að fá ráðherra til fundarhalda af þessum toga, eða ef
svo væri þyrfti að afmarka málið frekar. Eðlilegt að ný stjórn taki á málinu og taki
ákvörðun í framhaldinu.
Guðrún Helga sagðist ekki telja að það sé ekki hlutverk Leiðsagnar að ákveða hvort
slíkur fundur sé mögulegur og ítrekar að Leiðsögn, sem stéttarfélag leiðsögumanna,
leiti svara hjá ráðherra og krefji svara og fái umræðu.
Guðjón Jensson steig því næst í pontu og rakti fyrir fundarmönnum hvernig
sjúkrasjóður Leiðsagnar hafi reynst honum haldreipi þegar hann átti í erfiðum
veikindum og færði sjóðnum og félaginu kærar þakkir sínar.
Bergsteinn Harðarson tók til máls og greindi frá því að öll stjórn fagdeildar
leiðsögumanna hefði sagt af sér og hefðu það verið viðbrögðum vegna svara sem þau
fengu frá frá stjórn Leiðsagnar vegna vinnu fagdeildar við raunfærnimat.
Örvar Már Kristinsson bætti örstutt inn undir lok fundar að Guðrún Helga
Sigurðardóttir hafi fyrir nokkrum árum komið með tillögu um könnun á menntun
leiðsögumanna. Örvar sagðist telja að tími væri kominn til að gera slíka könnun aftur.
Nauðsynlegt sé að gera þetta reglulega og síðasta könnun hafi verið gerð í samstarfi
við Háskólann á Hólum.
Sigurður Albert Alfreðsson kom einnig í pontu og lýsti yfir megnri óánægju með
framkomu sumra fundargesta í sinn garð, sagði þá ráðast opinberlega á fólk og sýna
því óvirðingu, með því að virða ekki fundarsköp og mannasiði.
Pétur Gauti Valgeirsson, nýkjörinn formaður Stéttarfélagsins Leiðsagnar, kom að
síðustu í fundarstól og flutti örstutta ræðu þar sem hann lagði aðaláherslu á að við
leiðsögumenn værum ímynd Íslands og framundan væri verk fyrir okkur að vinna. Að
því loknu sleit hann aðalfundi.
Fundi slitið 23:59
Fundarritari Sigríður Guðmundsdóttir

Leiðsögn - stéttarfélag leiðsögumanna
Aðalfundur 2019 - Skýrsla stjórnar

Stjórn og starfsmannahald
Á aðalfundi félagsins 2018 var kosið í félagsstjórn og var hún þannig skipuð í upphafi starfsárs:
Formaður Indriði H. Þorláksson með stjórnarsetu til eins árs
Vilborg Anna Björnsdóttir með stjórnarsetu til eins árs
Þorsteinn Svavar McKinstry með stjórnarsetu til eins árs
Pétur Gauti Valgeirsson með stjórnarsetu til tveggja ára
Sigríður Guðmundsdóttir með stjórnarsetu til tveggja ára
Helga Kristjánsdóttir Snævarr með stjórnarsetu til þriggja ára
Rósa Margrét Sigsteinsdóttir með stjórnarsetu til þriggja ára.
Í október á síðasta ári báðust Vilborg Anna og Rósa Margrét undan því að starfa áfram í stjórn og er
þeim þökkuð störf fyrir félagið. Engin ákvæði eru í lögum félagsins um viðbrögð við brotthvarfi úr
stjórn og ekki eru kosnir varamenn í stjórn. Var því ekki brugðist frekar við þessum breytingum og
starfaði stjórnin áfram skipuð fimm fulltrúum en á aðalfundi nú leggur stjórnin til breytingu á
lögum félagsins um kosningu tveggja varamanna m.a. til að bregðast við í tilvikum sem þessum.
Þær breytingar hafa orðið á starfsmannahaldi að Ingibjörg Ósk Birgisdóttir sem starfaði
hafði um hríð á skrifstofu félagsins lét af störfum á árinu en stjórnin hafði ákveðið að ráða
framkvæmdastjóra að félaginu í hlutastarf. Var leitað til ráðningarþjónustu til að auglýsa starfið og
sjá um ráðninguna. Var að tillögu hennar ákveðið að ráða til starfsins Valdimar Leó Friðriksson og
hóf hann störf í nóvember sl. Auk hans starfar á skrifstofunni Donna Kristjana Peters og þakkar
stjórnin þeim vel unnin störf.
Staða félagsins og fjármál
Staða félagsins hvað varðar fjölda félagsmanna og fjármál hefur heldur styrkst nokkuð. Skráðir
félagar eru alls 1256. Þar af hafa 705 greitt almennt félagsgjald af launum til félagsins en að auki
eru 551 í félaginu og fagdeild fyrir almenna leiðsögn vegna fyrri starfa sem leiðsögumenn. Hefur
þeim fækkað nokkuð frá fyrra ári. Af þeim 705 sem greitt hafa af launum til félagsins eru 322
einnig í fagdeildinni en 383 eru utan hennar. Í þessum tölum eru ekki meðtaldir kínverskumælandi
leiðsögumenn sem nýlega hafa gengið í félagið.
Þessar breytingar á fjölda félaga koma einnig fram í reikningum félagsins. Tekjur af
almennum félagsgjöldum hækkuðu úr 12,1 m.kr. í 14, 5 m. kr. eða um rúmlega 20% milli ára sem
er all nokkuð yfir taxtahækkunum milli ár en tekjur af fagdeildargjöldum hækkuðu úr 5,9 m.kr. í
6.7 m.kr., um 11%, en minna en hækkun á þeim gjöldum sem var rúm 13%.
Þrátt fyrir þessa fjölgun félaga er ljóst að margt er enn óunnið á sviði félagsaðildar og
skilum á gjöldum til félagsins eins og komið verður að síðar hvað varðar félagsleg undirboð. M.a.
virðist ýmsir sem skráðir eru félagar í fagdeildinni og eru þar með í félaginu greiða félagsgjald af
launum til Leiðsagnar en láta það viðgangast að launagreiðendur þeirra skili gjöldunum til annarra
stéttarfélaga. Er ástæða til að hvetja þá til að sjá til þess að þar verði breyting á.
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Merki og félagsskírteini
Nýtt merki fyrir Leiðsögn var kynnt á síðasta aðalfundi og hefur síðan verið í notkun m. a. á
bréfsefni félagsins og í rafrænni miðlun. Unnið er að notkun þess í fleiri tilvikum svo sem á
borðfánum o.fl. Þá er ætlunin að hefja innan skamms útgáfu félagsskírteina með merkinu. Hefur
félagið keypt til þess prentara og prentforrit hefur verið sett upp á tölvu á skrifstofu þess. Vilborg
Anna Björnsdóttir var fengin til að útfæra hönnun félagsmerkisins fyrir skírteini, sjá um útlit þeirra
og annað sem þeim tengist. Stefnt er að því að almenn dreifing nýrra félagsskírteina geti hafist á
næstu vikum.
Fagdeildir
Fagdeild fyrir almenna leiðsögn starfaði á árinu og fjallaði m.a. um menntunarmál og
starfsundirbúning leiðsögumanna. Í framhaldi af útgáfu skýrslu um menntun leiðsögumanna sbr.
greinargerð fræðslu- og skólanefndar var fagdeildinni falið að undirbúa frekari raunfærnimati fyrir
almenna leiðsögn og hefur deildin gert tillögur í því efni og komið málinu í farveg í samvinnu við
Leiðsöguskólann í Kópavogi og Iðuna, fræðslusetur sem vinnur að slíkum verkefnum fyrir aðrar
starfsgreinar.
Fagdeild fyrir kínverskumælandi leiðsögumenn hefur verið í undirbúningi og var stofnun
slíkrar fagdeildar staðfest á fundi stjórnar fyrir nokkru. Í fagdeildinni eru rúmlega 50 leiðsögumenn
sem talandi eru á kínversku, búsettir hér á landi og starfa ýmist sem launþegar hjá íslenskum
ferðaþjónustuaðilum eða sem verktakar.
Vinnumarkaðsmál
Vinnumarkaðsmál hafa verið umfangsmikill þáttur í starfsemi félagsins á liðnu ári, bæði í því sem
snýr að framkvæmd kjarasamninga og stöðu félagsmanna á vinnumarkaði. Tilhneiging til
félagslegra undirboða og vaxandi ágengni erlendra aðila hefur snert starfsemi félagsins með ýmsum
hætti. Trúnaðarráð félagsins fól kjaranefnd að sinna kvörtunum um brot á kjarasamningi sem
félaginu berast og vinnustaðaeftirliti og hefur hún unnið skipulega að þessum málum.
Erindum sem beint er til félagsins vegna meintra brota á kjarasamningum fjölgar sífellt og
eru margir tugir slíkra mál í meðferð hjá félaginu á ýmsum stigum. Oft er um að ræða mál sem
skipta viðkomandi miklu og eru dæmi um vangoldin laun sem skipta hundruðum þúsunda á mánuði,
einkum vegna notkunar á svonefndu jafnaðarkaupi sem notað er til greiðslu á mikilli yfirvinnu á
kvöldum og á frídögum. Vinna við að ná fram leiðréttingum er mikil og hefur í sumum tilvikum
verið nauðsynlegt að leita lögfræðiaðstoðar og var á árinu samið við lögfræðiþjónustu í þessum
efnum. Er hún kostnaðarsöm eins og sjá má í reikningum félagsins.
Tengt þessu er þátttaka félagsins í vinnustaðaeftirliti stéttarfélaganna sem beinist að því að
vinna gegn félagslegum undirboðum af ýmsum toga og starfsemi aðila sem óheimilt er að starfa hér
á landi. Löggjöf í þessum efnum hefur verið bætt verulega á síðustu árum en mikið skortir á að
framkvæmd og eftirlit opinberra aðila hafi verið nægilega skilvirkt. Af því tilefni efndi formaður
Leiðsagnar til fundar með opinberum eftirlitsaðilum og fulltrúum SAF um mögulega samvinnu
þessar aðila þar sem hann lagði fram greiningu á þeim vanda sem við er að etja og tillögur um
skipulagða samvinnu þeirra. Var því öllu tekið vel nema að vilja til samvinnu skorti. Vonir standa
til að á því verði bót með samkomulagi ríkis og aðila vinnumarkaðarins í tengslum við nýgerða
kjarasamninga.
Liður í eftirlitinu er að ganga úr skugga um að greitt sé fyrir leiðsögn skv. kjarasamningum
Leiðsagnar og að þeir sem starfa við leiðsögn séu skráðir í félagið og greiði þangað félagsgjöld og
iðgjöld. Hefur komið í ljós að mikil misbrestur er þar á og að sumir launagreiðendur beini þeim sem
þeir ráða til leiðsagnar vísvitandi í önnur stéttarfélög, sem ekki hafa samninga fyrir leiðsögn í þeim
tilgangi að forðast afskipti fagstéttarfélagsins. Hefur verið unnið að því að ná fram úrbótum í
þessum efnum og hafa m.a. verið gerð drög að samkomulagi við VR um færslu starfsmanna sem
skráðir eru í rangt félag og millifærslu greiddra félagsgjalda.
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Kjaramál
Kjarasamningar Leiðsagnar voru lausir frá 1. janúar 2019. Undirbúningur þeirra fór fram á árunum
2017 og 2018 með því að kjaranefnd fór í gegnum fyrirliggjandi gögn frá samningagerð síðustu
samninga og fékk skrifstofu félagsins til að safna saman ábendingum og tillögum sem félaginu hafa
borist á síðustu þremur árum og óskaði eftir slíku frá öðrum. M.a. tók fagdeild um almenna leiðsögn
að beiðni kjaranefndar saman ábendingar og tillögur um úrbætur. Í september sl. kaus trúnaðarráð
viðræðunefnd til að annast viðræður og undirbúa kjarasamning og vann hún kröfugerð um einstaka
liði samningsins á grundvelli tillagna kjaranefndar og með hliðsjón af samningum annarra
stéttarfélaga. Gerð var viðræðuáætlun í samvinnu við samninganefnd SA/SAF, sem miðaði við að
byrja viðræður á að fjalla um aðra þætti samningsins en launalið hans en hefja þær viðræður síðar
þegar annar hvor aðila legði fram tillögur að honum. Viðræður þessar standa nú yfir og hefur verið
greint frá gangi þeirra í fréttum á heimasíðu félagsins.
Auk launamála hefur félagið beitt sér á sviði öryggismála með þátttöku á ráðstefnu um þau í
Borgarnesi og málþingi í Iðnó en á þeim flutti formaður kjaranefndar erindi. Stjórn Leiðsagnar
hafði fyrr á árinu sent frá sér ályktun um öryggi og gæði í ferðaþjónustu og formaður félagsins og
formaður kjaranefndar áttu fund með samgönguráðherra um öryggismál í ferðaþjónustu.
Fræðslu- og menntunarmál
Málefni sem snerta menntun og starfsundirbúning leiðsögumanna hafa verið ofarlega á baugi í starfi
félagsins á síðustu árum og snerta marga þætti í starfsemi þess starfsréttindi og starfsöryggi,
kjaramál, gæði ferðaþjónustu o.fl. Hefur félagið reynt að koma sjónarmiðum þess á framfæri m.a. í
umsögnum um mál á vettvangi stjórnvalda þar sem lögð hefur verið áhersla á að góð menntun og
starfsundirbúningur séu forsenda fyrir grundvallarskilyrðum góðrar ferðaþjónustu, þekkingu á landi
og lýðum, vernd náttúru og menningarminja og öryggi gestkomandi.
Mikilsverður þáttur í þessu starfi á vegum félagsins var unnin af starfshópi þess með
fulltrúum frá SAF og Ferðamálastofu. Lauk hann störfum á árinu 2018 með ítarlegri skýrslu um
málefnið. Var hún kynnt á málþingi sem félagið hélt sl. haust. Er skýrslan afar gagnleg í allri
umræðu um þessi mál og hefur sá grunnur sem hún leggur m.a. sett mark sitt á yfirstandandi
kjaraviðræður og getur orðið mikilvæg í baráttu gegn félagslegum undirboðum og ófullnægjandi
leiðsögn.
Skýrslu stjórnar fylgir greinargerð fræðslu- og skólanefndar.
Umsagnir o.fl.
Félagið veitti á starfsárinu umsagnir um ýmis mál sem voru í meðferð stjórnvalda. Má þar nefna
Landsáætlun um verndun náttúru og menningarsögulegra minja, lög um Ferðamálastofu, lög um
réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja og ferðamálaáætlun. Þá lét stjórn félagsins þýða
kjarasamning þess á enska tungu og birta á heimasíðu sem og launatöflu á ensku.
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Fræðslu- og skólanefnd 2018–2019
Nefndin hittist á fjórum formlegum fundum á síðasta starfstímabili, auk þess sem margt var skrafað
í tölvupóstum og síma. Nefndina skipuðu Guðný Margrét Emilsdóttir, Petrína Rós Karlsdóttir, Pétur
Gauti Valgeirsson, Sigrún R Ragnarsdóttir og Tryggvi Jakobsson. Að auki átti nefndin fundi með
Endurmenntun Háskóla Íslands og Leiðsöguskólanum í Kópavogi. Nefndin kom að undirbúningi
og framkvæmd málþings í byrjun nóvember undir yfirskriftinni Menntun og starfsundirbúningur
leiðsögumanna á Íslandi, hver er staðan, hvert stefnir? Á málþinginu var greinargerð starfshóps um
menntun og starfsundirbúning leiðsögumanna kynnt og efni hennar tengt ýmsu því sem er ofarlega
á baugi í málefnum leiðsagnar ferðamanna á Íslandi. Þá var nefndin boðuð í nóvember til rýnifundar
um stafræna upplýsingaþjónustu Veðurstofu Íslands sem verið er að endurskoða og mun
væntanlega verða efnt til fræðslufundar um það málefni síðar.
Efnt var til sérlega fróðlegrar og vel heppnaðrar ferðar með Páli Einarssyni jarðeðlisfræðingi um
Suðurland dagana 7. og 8. apríl 2018. Þar kom upp sú hugmynd að bjóða upp á svipaða ferð með
Páli um Norðurland eystra, þar sem áhersla verði á eldvirkni og aðrar náttúruhamfarir á svæðinu.
Þegar þetta er ritað er undirbúningur kominn vel á veg og áhugi í könnunum svo mikill að ákveðið
hefur verið að stilla upp tveimur ferðum í lok september 2019. Sala í ferðirnar hefst um miðjan maí.
Um miðjan október kom Oddur Sigurðsson jarðfræðingur í heimsókn og flutti yfirgripsmikið erindi
i máli og myndum sem hann nefndi Jöklar á hverfanda hveli – hveljöklar hverfa. Í erindinu fór
Oddur yfir sögu íslenskra jökla og hopun þeirra og vakti erindið verðskuldaða athygli.
Í byrjun desember var að venju efnt til bókakvölds þar sem þrír höfundar kynntu verk sín, þau
Bryndís Björgvinsdóttir sem sagði frá bók sinni Krossgötur sem fjallar um álfatrú, álfabyggðir og
bannhelgi á Íslandi, Ellert Grétarsson sem kynnti bók sína Reykjanesskagi og Guðrún Norðdal sem
greindi frá efni bókar sinnar Skiptidagar, um sögu Íslands og bókmenntir og hvernig megi miðla því
efni á nýrri öld. Þótti kvöldið takast með ágætum.
Í febrúar síðastliðnum hélt Karl Jeppesen lektor og ljósmyndari erindi um fornar hafnir og útver,
sem er efni veglegrar bókar hans um þetta efni. Karl hefur farið um landið, ljósmyndað og safnað
efni um rúmlega 150 útver sem hann greindi frá. Þótti fundurinn takast með ágætum.
Önnur fundarefni sem rædd hafa verið í nefndinni og geymast væntanlega til haustsins eru: Umsvif
franskra sjómanna og minjar um þá á Íslandi, Nýjar upplýsingar á vettvangi fornleifarannsókna og
hugsanleg búseta fyrir landnám og Erlendar kvikmyndir og kvikmyndatökustaðir á Íslandi, auk
fyrrnefndra ferða og fundar með Veðurstofu Íslands og e.t.v. Vegagerðinni.
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Tillaga um fagdeildargjöld í Leiðsögn
Fagdeildargjald verði kr. 9000 fyrir árið 2020
Skipting tekna af gjaldinu verði þessi:
I. Fagdeildir hafa 1/4 hluta gjaldsins til ráðstöfunar í verkefni á þeirra vegum:
a. Félagsstörf, samkomuhald, fræðslustarf, ferðalög o.fl. Ákvarðanir um notkun þessara
fjármuna er hjá stjórn fagdeildar.
b. Fjárhagsleg umsýsla verður hjá félaginu eins og aðrar fjárrreiður þess. Stjórn fagdeildar
er ábyrg fyrir notkun fjárheimildar og skal staðfesta reikninga áður en þeir eru sendir
skrifstofu Leiðsagnar til greiðslu.
c. Auk þess geta fagdeildir sótt um allt að helmingshlutdeild félagsins í kostnaði við
einstök verkefni á þeirra vegum, sem talin eru hafa mikla þýðingu fyrir félagið í heild.
d. Óráðstafað fé færist ekki á milli ára.
II. Leiðsögn - stéttarfélag ráðstafar 3/4 hlutum gjaldsins í:
a. Þjónustu fyrir fagdeildirnar, bókhald og reikningsskil, gerð ársreikninga og
endurskoðun þeirra.
b. Gerð og viðhald félagaskrá fagdeilda, innheimtu fagdeildargjalda og aðra
skrifstofuþjónustu.
c. Gerð og umsjón með félagsskírteinum og fagdeildarskírteinum.
d. Fræðslu og félagsstarf sem allar fagdeildir hafa aðgang að, fræðsluferðir og
fræðslufundi o.fl.
e. Verkefni sem tengjast menntamálum og starfsþjálfun leiðsögumanna óháð hvaða
fagdeildum þeir tilheyra.
f. Almennan rekstrarkostnað félagsins af starfsemi þess og skrifstofurekstri.
g. Kostnaðarþátttöku í einstökum verkefnum fagdeilda samanber I. b. sem stjórn félagsins
hefur samþykkt fyrirfram og samrýmast fjárhagslegri stöðu félagsins.

