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Stjórnarkjör FIT   
 Frestur til að skila inn framboðum til hluta 

stjórnar rann út að kvöldi 19. febrúar.  Engar tillögur 

bárust aðrar en tillaga uppstillinganefndar og telst 

hún því samþykkt. Kjörinu verður lýst formlega á 

aðalfundi þann 21. mars.

Nýr orlofshúsa-
bæklingur
 Orlofshúsabæklingur FIT fyrir árið 2009 er kom-

inn út stærri en nokkru sinni. Að þessu sinni er boðið 

uppá 31 orlofsíbúð auk tjald-

vagna, íbúðar á Spáni og hús 

á Florida. Þessu til viðbótar 

er ókeypis veiði og tjaldstæði 

á Þórisstöðum og kynning 

á golfvellinum í Öndverðar-

nesi. Óhætt er að fullyrða að 

fá ef þá nokkur félög af svip-

aðri stærð bjóða uppá jafn 

marga orlofskosti. Félags-

menn FIT eru eindregið 

hvattir til að nýta sér ein-

hvern af þessum fjölmörgu 

möguleikum sem þarna 

eru í boði.

Lykilorð á orlofsvefinn
 Lykilorð félags-

manna inn á orlofs-

vefinn er að finna 

á félagsskírteininu, 

það eru tölurnar á 

eftir kennitölunni.  

Ertu búinn að skrá þig 
á golfmótið?
 Árlegt golfmót Samiðnar verður haldið í Öndverðar-

nesi laugardaginn 13 júní n.k. 

Minnum á að mótið er jafnframt innanfélagsmót aðildar-

félaganna  því hvetjum við félagsmenn FIT til að taka 

þátt.

Nánar auglýst á heimasíðu Samiðnar, www.samidn.is 

Afsláttarkjör fyrirtækja 
til félagsmanna FIT
 FIT hefur samið um afsláttakjör til félagsmanna við 

Ísleif Jónsson ehf., Tengi ehf. og Vatnsvirkjann ehf.  Hér 

að neðan eru upplýsingar um afsláttinn sem þeir veita. 

Framvísa þarf félagsskírteini til að afsláttur fáist.

Ísleifur Jónsson ehf. - byggingavöruverslun  

10% afsláttur
Draghálsi 14 - 16, Reykjavík

www.isleifur.is

Tengi ehf. - 10% afsláttur 

Smiðjuvegi  76, Kópavogur

www.tengi.is 

Vatnsvirkinn ehf. - 15% afsláttur
Smiðjuvegi 5 (grá gata),  Kópavogur

www.vatnsvirkinn.is

Fréttabréf FIT
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Félag iðn- og tæknigreina

Borgartúni 30 - Sími 535 6000 – www.fit.is

Ábyrgðarmaður: Hilmar Harðarson

Prentun: Stafræna prentsmiðjan ehf.
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ÞARFAGREINING, NÁMSKEIÐ OG HEILSURÆKT 
Undanfarna mánuði hefur verið unnið að þarfa-

greiningu meðal atvinnulausra félagsmanna. Þar 

hefur verið reynt að greina hvaða námskeið og 

önnur úrræði hentuðu flestum atvinnulausum. 

Afraksturinn er að skila sér í fjölda ókeypis nám-

skeiða hjá Iðunni og fleiri stofnunum sem vinnu-

markaðsúrræði og styrkt eru af Vinnumálastofnun 

og stéttarfélögunum. 

Eins og fram kemur annarsstaðar hér í blaðinu mun 

FIT styrkja atvinnulausa félagsmenn sína til að 

stunda líkamsrækt, en FIT er aðili að samningi ASÍ 

við Samtök heilsuræktarsstöðva.

VIÐTÖL VIÐ RÁÐAMENN
Í janúar og febrúar ræddi Samiðn við ráðamenn 

stofnana og fyrirtækja um horfur í atvinnumálum. 

Meðal annarra sem rætt var við voru fulltrúar 

Orkuveitunnar og Landsvirkjunar, ráðherra vega-

mála og ráðherra iðnaðarmála einnig forsvarsmenn 

viðhalds fasteigna ríkisins. Á fundunum var lögð 

sérstök áhersla á að sjónum yrði beint að mann-

frekum verkefnum Sérstaklega voru ráðherrarnir 

minntir á að Samiðn hefði lagt áherslu á 100% 

endurgreiðslu virðisauka á byggingarstað og við 

viðhald húsnæðis. Fjármálaráðherra lagði fram 

frumvarp um þetta þann 9. febrúar og var það rætt 

þann 10. febrúar en hefur setið fast í nefnd síðan.

SAMBANDSSTJÓRNARFUNDUR, FRESTUN 
LAUNAHÆKKANA
Í síðasta mánuði boðaði Samiðn til sambandsstjórn-

arfundar sem haldinn var á  Grand Hótel. Eitt af 

því sem þar var til umræðu var sú ósk Samtaka 

atvinnulífsins að fresta umsömdum launahækk-

unum 1. mars. Á fundinum kom fram að mikil hætta 

væri á að SA segði upp gildandi kjarasamningi eins 

og heimild var fyrir og var samþykkt með þorra 

atkvæða að heimila samninganefnd ASÍ að semja 

um frestun á launahækkunum frekar en að honum 

yrði sagt upp og þar með glötuðust verðmæti úr 

samningnum sem semja þyrfti þá um að nýju. 

Þarna munar mestu fyrir málmiðnaðarmenn og 

aðra sem ekki hafa fengið 30. orlofsdaginn eftir 

10 ára starf í fyrirtæki,  að 1. maí n.k. munu þeir ná  

honum inn og fá 13,04% orlof á laun. Niðurstöðu 

samninganefndar ASÍ má lesa um hér annarsstaðar 

í blaðinu.

AÐGERÐIR STRAX
Nú fara menn að verða langeygðir eftir aðgerðum 

ríkisstjórnarinnar til að sporna við atvinnuleysi 

og horfa flestir þá til lækkunar á stýrivöxtum. Það 

getur ekki gengið lengur að fyrirtæki og heimilum 

sé siglt í strand með vaxtaokri. Öll lönd í hinum 

vestræna heimi hafa lækkað stýrivexti t.d. eru 

stýrivextir á Englandi þeir lægstu í sögunni en hér 

á Íslandi eru þeir í sögulegu hámarki. Svo koma 

eftirlitsmenn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fram í fjöl-

miðlum og undrast að atvinnuleysi skuli aukast 

jafn mikið og raun ber vitni. Eigum við að hlæja eða 

gráta yfir svona málflutningi.  Það verður að lækka 

stýrivexti mikið og það strax til að koma hjólum 

atvinnulífsins aftur á snúning. 

Hilmar Harðarson, formaður FIT.
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Mikil 
óvissa með 
framtíðina
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Þrátt fyrir frestun er í samkomulaginu ákvæði um 

að lágmarkstekjutrygging hækki í 157 þúsund kr. 1. 

mars 2009 og önnur ákvæði samninganna koma til 

framkvæmda, m.a. lenging orlofs.

Samkomulagi aðila fylgir yfirlýsing með áherslum 

samningsaðila í tengslum við frestun endurskoð-

unarinnar. Þar kemur m.a. fram að samningsaðilar 

telja frestunina mikilvægan þátt í því endurreisn-

arstarfi sem við blasir en meira þurfi að koma til. 

Bent er á að á næstu dögum og vikum þurfi að grípa 

til margvíslegra aðgerða til þess að verja hag heim-

ilanna og fjölga störfum.

Samtök atvinnulífsins höfðu í ljósi alvarlegrar stöðu 

í efnahagslífinu og vaxandi atvinnuleysis, tilkynnt 

að þau treystu sér ekki til þess að standa við launalið 

kjarasamninganna á þeim dagsetningum sem um 

var samið. Til að komast hjá uppsögn kjarasamninga 

höfðu samtökin jafnframt óskað eftir því við ASÍ að 

umsömdum launahækkunum verði frestað fram 

eftir þessu ári og því næsta, en þó þannig að þær 

komi til framkvæmda fyrir lok samningstímans.

RÖK SAMNINGANEFNDAR ASÍ FYRIR FRESTUN 
ERU EFTIRFARANDI:
1.  Ef samninganefnd ASÍ hefði hafnað beiðni Sam-

taka atvinnulífsins um meiri sveigjanleika um 

dagsetningar launabreytinga voru verulegar 

líkur á að samningum hefði verið sagt upp og þau 

verðmæti sem í þeim eru mundu glatast.

2.  Hefði komið til launahækkana nú er hætt við að 

í markaðslaunaumhverfinu hefðu laun lækkað 

á móti þannig að ekkert hefði orðið úr hækk-

ununum. Í taxtalaunaumhverfinu er hætt við að 

launahækkunum hefði verið mætt með frekari 

uppsögnum eða með því að þrýsta á fólk að fara 

í hlutastörf. Með frestun á hækkunum eru meiri 

líkur á því að atvinnulífið geti fjárhagslega staðið 

við þessar hækkanir og þær því raunverulega 

komið til framkvæmda hjá okkar fólki.

3.  Óheppilegt hefði verið að loka endurskoðun kjara-

samninga í því erfiða ástandi sem við erum í núna 

án aðkomu ríkisstjórnar. Núverandi ríkisstjórn 

er minnihlutastjórn sem situr aðeins í fáar vikur 

fram að kosningum. Ný ríkisstjórn sem mynduð 

verður eftir kosningar mun þurfa að taka á þeim 

vandamálum sem blasa við í efnahagsmálum og 

ríkisfjármálum. Sú ríkistjórn mun einnig hafa 

umboð til þess að ganga til viðræðna við aðila 

vinnumarkaðarins um þau úrlausnarefni sem við 

blasa. Því er mikilvægt að verkalýðshreyfingin 

geti rætt við nýja ríkisstjórn í tengslum við endur-

skoðun kjarasamninganna en allar líkur eru á að 

sú ríkisstjórn grípi til ráðstafana sem hafi áhrif á 

vinnumarkaðinn, hag heimilanna og velferðar-

kerfið. Því er heppilegra að bíða með endurskoðun 

samninga þar til eftir kosningar.

Breytingar á kjarasamningum 
milli aðildarfélaga ASÍ og SA
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Stóra Hof

Nokkrar myndir frá orlofshúsi Stóra Hofi í Gnúpverjahreppi.

Með samkomulagi sem undirritað var 25. febrúar var endurskoðunar og 

framlengingarákvæði samningsaðila frestað og skal vera lokið eigi síðar 

en fyrir lok júní 2009. Takist samkomulag um framlengingu, skal sam-

hliða liggja fyrir ákvörðun um tímasetningu umsaminna launabreytinga.



Aðalfundur 
Félags iðn- og tæknigreina verður haldinn laugardaginn 

21. mars kl. 11:30 í sal Ferðafélagsins Mörkinni 6 

 Dagskrá:
1.   Skýrsla félagsstjórnar um starf félagsins á liðnu starfsári.

2.   Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til umræðu og afgreiðslu.

3.   Ákvarðanir teknar um ávöxtun sjóða félagsins.

4.   Tillögur stjórnar að breytingum á lögum og reglugerðum félagsins.

5.   Kjöri stjórnar, trúnaðarráðs og samninganefndar, kjörstjórnar, uppstillinganefndar og 

skoðunarmanna reikninga lýst.

6.   Tillaga um fulltrúa á ársfund Sameinaða lífeyrissjóðsins 2009.

7.   Tillaga um fulltrúa á ársfund ASÍ 2009.

8.   Önnur mál.

 Veitingar í boði félagsins.

            Stjórnin

Félagið veitir ferðastyrk til þeirra félagsmanna sem búa í meira en 40 km fjarlægð frá fundarstað.
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Sambandsstjórnarfundur Samiðnar var haldinn mánudaginn 9. febrúar á Grand Hóteli Fundurinn var vel 

sóttur og tókst hið besta. Hér á síðunni eru nokkrar svipmyndir frá fundinum.



1. Yfirlit yfir bestu aðferðir rekstrar

2. Stjórnun og stjórnandinn - grunnur

3. Stjórnun og stjórnandinn - framhald

4. Framleiðslustjórnun í iðnaði

5. Birgða- og innkaupastjórnun í iðnaði

6. Framúrskarandi móttaka viðskiptavina

7. Náms- og starfsráðgjöf  IÐUNNAR

8. Málmsuða grunnur

9. Tölvur ekkert mál!

10. Ritvinnsla í Word

11. Excel

12. Internetið og notkun þess

13. Autodesk inventor

14. Autocad 2009

15. Autocad þrívídd

16. Autocad Electrical 2009

17. Inventor 2009 fyrir innréttingasmiði

18. Niðurrif  bygginga og byggingaúrgangur

19. Lekur húsið - hvað er til ráða

20. Sjálfútleggjandi og umhverfisvæn steinsteypa

21. Öryggismál á byggingavinnustöðum

22. Grunnnám byggingaliða

23. Námskeið um löggildingu mannvirkjahönnuða

24. Ábyrgð byggingastjóra

25. Verkstjóranámskeið

26. Tilboðsgerð

27. Brunaþéttingar

28. Verðskrá húsasmiða - uppmælingar

29. Plastkubbahús

30. Viðgerðir og viðhald húsa

www.idan.is 
Sími 590 6400

31. Parketgólf

32. Málmklæðning og plast

33. Viðhald og endurbætur eldri timburhúsa

34. Mælingar og mælitæki

35. Timburhús - fyrri hluti

36. Timburhús - seinni hluti

37. Gifsveggir

38. Gluggar, gler og glerjun

39. Stjórnstöðvar hitakerfa

40. Endurlagnir í eldri hús

41. Plastlagnir 

42. Úðakerfi - sprinkler

43. Orkusparnaður og lagnakerfi - nýtt

44. Gólfhitalagnir

45. Stillum hitann

46. Gaslagnir

47. Lagnir í sumarhús

48. Hita og neysluvatnskerfi

49. Vatnslökk Akryl

50. Litaval og litaþekking

51. Málun steinhúsa og steypuviðgerðir

52. Marmara og viðarmálun

53. Málun eldri timburhúsa

54. Múrsprauta - flotun gólfa

55. Upphengdar flísar

56. Steypuviðgerðir

57. Teppi og teppalagnir

58. Verðskrá - uppmæling dúkalagningamanna

59. Lökk og lím

60. Spónlagning

60
      ástæður til að  
nýta tímann  fram í maí!

Námskeið IÐUNNAR fræðsluseturs 
fyrir byggingamenn á vorönn 2009
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UMSÓKN UM ORLOFSDVÖL           
SUMARIÐ 2009
Nafn Kennitala

Heimili Póstnúmer

Netfang Sími (gsm)

Hér fyrir neðan er gefinn kostur á að sækja um allt að 6 valmöguleika. Merkið með tölunni 1 sem fyrsta 
valkost en 2, 3, 4, 5 og 6 til vara.  Skyggðir fletir tákna að húsið/tjaldvagninn er ekki til útleigu. 

-26 punktar -26 punktar-36 punktar

Vika nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Upphafsdagur 5. 
júní

12.
júní

19.
júní

26.
júní

3.
júlí

10.
júlí

17.
júlí

24.
júlí

31.
júlí

7.
ágúst

14. 
ágúst

21.
ágúst

Lokadagur 12.
júní

19.
júní

26.
júní

3.
júlí

10.
júlí

17.
júlí

24.
júlí

31.
júlí

7.
ágúst

14.
ágúst

21.
ágúst

28.
ágúst

Klifabotn Hús

Akureyri – Smárahlíð 16e Raðhús

Akureyri – Furulundur 10e Íbúð

Akureyri – Furulundur 10m Íbúð

Akureyri – Furulundur 11a Íbúð

Akureyri – Furulundur 6L Íbúð

Akureyri – Borgarhlíð 5c Íbúð

Brekkuskógur – nr. 8 Hús

Brekkuskógur – nr. 10 Hús

Vestmannaeyjar – Heiðarvegur 7 Íbúð

Reykjavík – Hátún 4 Íbúð

Ölfusborgir Hús

Hallskot Fljótshlíð Hús

Svignaskarð Hús

Skorradalur – nr. 17 (efra) Hús

Skorradalur – nr. 17 (neðra) Hús

Skorradalur – nr. 40 Hús

Vogur á Mýrum Hús

Stóra Hof Hús

Stykkishólmur Raðhús

Þrastarskógur Hús

Öndverðarnes – Réttarhólsbr. 40 Hús

Úthlíð – Kóngsvegur 1 Hús

Úthlíð – Kóngsvegur 3 Hús

Úthlíð – Djáknavegur 6 Hús

Úthlíð – Skógarás 1 Hús

Illugastaðir Hús

Húsafell – Birkilundur 2 Hús

Húsafell – Birkilundur 3 Hús

Húsafell – Hvítárbrekkur 6 Hús

Húsafell – Kiðárbotnar 1 Hús
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UMSÓKNIR VERÐA AÐ HAFA BORIST TIL FIT Í SÍÐASTA LAGI 31. MARS

Umsóknir sendist til Félags iðn- og tæknigreina, Borgartúni 30, 105 Reykjavík
Fax 5356020 - Sími 5356000 - Tölvupóstur: orlof@fit.is 

Hægt er að fylla umsóknina út og senda hana sem viðhengi í tölvupósti, með faxi eða pósti.

Vika nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upphafsdagur 5. 
júní

12.
júní

19.
júní

26.
júní

3.
júlí

10.
júlí

17.
júlí

24.
júlí

31.
júlí

7.
ágúst

Lokadagur 11.
júní

18.
júní

25.
júní

2.
júlí

9.
júlí

16.
júlí

23.
júlí

30.
júlí

6.
ágúst

13.
ágúst

Tjaldvagn

UMSÓKN UM ORLOFSDVÖL           
SUMARIÐ 2009

-18 punktar

TJALDVAGNAR

FYRSTUR KEMUR – FYRSTUR FÆR
Athugið að enn eru nokkrir dagar lausir í húsunum okkar á Flórída og Spáni.

FLÓRÍDA:  30. apríl-14. maí, 30. maí-12. júní, 4.-16. júlí, 

1.-15. ágúst, 30. ágúst-24. nóv. og 3.-31. des.

SPÁNN: 2.-16. júlí, 16.-30. júlí, 30.-13. ágúst og 13.-27. ágúst.

Hafið samband við skrifstofu í síma 535-6000.

Leiðbeiningar:
•    Skyggðir fletir tákna að húsið/tjaldvagninn er ekki til útleigu.

•    Fjöldi punkta í frádrátt kemur fram fyrir neðan töfluna .

•    Vikuverð á húsi er kr. 18.000 og tjaldvagni kr. 14.000.  

•    Tjaldvagnar eru leigðir frá föstudegi til fimmtudags.

•    Umsóknir þurfa að hafa borist skrifstofu eigi síðar en 24.mars.  

Ef umsóknin er send í pósti þarf að tryggja að hún berist í tæka tíð.

•    Umsóknir í tölvupósti sendist til orlof@fit.is eða í fax 535 6020.

FLORIDA: Opnað verður á bókanir ársins 2010 á orlofsvefnum þann 10. mars.

Sjá nánar á www.fit.is
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Mikill fjöldi launafólks hefur misst vinnuna í kjölfar 

efnahagsþrenginganna síðustu mánuði og ljóst er að 

atvinnuleysi verður mikið á næstunni. Stéttarfélögin 

telja mikilvægt að styðja við bakið á félagsmönnum 

sínum sem misst hafa vinnuna. Færðar hafa verið 

sönnur á að virkni og regluleg hreyfing eru mikilvæg 

undirstaða heilbrigðis við slíkar aðstæður. Af þessum 

ástæðum gerðu ASÍ og Samtök heilsuræktarstöðva 

samkomulag um stuðning og sérkjör fyrir atvinnu-

leitendur.

Félagsmönnum FIT sem misst hafa vinnuna stendur 

nú til boða mánaðarkort á sérkjörum með stuðningi 

félagsins. Algengasta verð er frá 1.500 til 2.000 kr. á 

mánuði.

Til að njóta framangreindra kjara þarf félagsmaður 

að koma á skrifstofu félagsins með síðustu greiðslu-

kvittun frá Atvinnuleysistryggingasjóði eða stað-

festingu á að viðkomandi hafi skráð sig atvinnu-

lausan. Vakin er athygli á að í sumum tilboðunum er 

aðgangur takmarkaður við ákveðin tímabil dagsins. 

Á skrifstofu félagsins er hægt að fá allar frekari upp-

lýsingar um verð og aðra skilmála hjá mismunandi 

heilsuræktarstöðvum.

Eftirtaldar heilsuræktarstöðvar eru þátttakendur í 

verkefninu: Árbæjarþrek Reykjavík, Dansrækt J.S.B. 

Reykjavík, Heilsuakademían Reykjavík, Hreyfing 

Reykjavík, Nordica Spa Reykjavík, Sporthúsið Kópa-

vogi, Lífsstíll Reykjanesbæ,  Orkubúið-heilsurækt 

Grindavík, Toppsport Selfossi, og World Class í 5 

sveitarfélögum.

Heilsurækt fyrir atvinnuleitendur

Virkjun mannauðs á Reykjanesi hóf starfsemi sína 15. 

janúar 2009.  Í Virkjun er verið að byggja upp starfsemi 

fyrir íbúa á Reykjanesi sem leitar nýrra tækifæra í 

atvinnu eða námi. Þá er Virkjun ekki síður samkomu-

staður fólks sem vill nýta það áfall sem atvinnuleysi 

er hverjum og einum til að búa sig undir ný tækifæri í 

atvinnu með námi, námskeiðum eða mannbætandi tóm-

stundum og menningarstarfsemi sem einnig er í boði í 

Virkjun.

Sveitarfélögin á Reykjanesi, verkalýðsfélög og fyr-

irtæki, menntastofnanir eins og Keilir, Fjölbrautaskóli 

Suðurnesja og Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum 

hafa tekið höndum saman og bjóða upp á fjölbreytt nám 

fyrir þá sem leita nýrra tækifæra. Áhersla er lögð á hlýjar 

móttökur og skipulagða starfsemi, þar sem litið er á erf-

iða stöðu sem tækifæri. Leitað er eftir vinnuframlagi frá 

þeim stofnunum sem að standa, en ekki síður sjálfboða-

liðastarfi. Almenningi er boðið að heimsækja Virkjun á 

daginn og fá þar fjölbreytilega þjónustu; sálfræðiaðstoð, 

fjármálaráðgjöf, náms og starfsráðgjöf o.s.frv. Vinnuað-

staða er fyrir ýmiskonar frumkvöðlastarfsemi og aðstoð 

við stofnun sprotafyrirtækja, aðstaða fyrir námstengd 

verkefni, fyrirlestrar, kynningar, náms- og starfsráð-

gjöf, persónuleg ráðgjöf og tómstundaverkefni, þátttak-

endum að kostnaðarlausu.  Virkjun er til húsa að Flug-

vallarbraut 740, Vallarheiði, Reykjanesbæ.

IÐAN fræðslusetur ehf. varð til við samruna fjögurra 

fræðslumiðstöðva í iðnaði og ferðaþjónustu vorið 

2006. Um áramótin 2006/2007 bættist síðan Fræðslu-

miðstöð bílgreina í hópinn. Eigendur IÐUNNAR eru: 

Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, Félag bókagerð-

armanna, FIT, VM, Bílgreinasambandið og Samtök 

ferðaþjónustunnar. 

IÐAN býður upp á breytt úrval af námskeiðum fyrir 

byggingagreinar-, málm og véltæknigreinar-, snyrti-

greinar, matvæla- og veitingagreinar, bílgreinar 

og fjölmiðla og upplýsingatækni, ásamt fleiri iðn-

greinum.  Þeir vinna í umboði menntamálaráðuneyt-

isins með sveinspróf og umsýslu með námssamn-

ingum.

Iðan er til húsa að Skúlatúni 2. Allir eru velkomnir 

í heimsókn og starfsfólkið veitir fúslega allar 

nánari upplýsingar um starfið. Sjá einnig nánar á 

www.idan.is

FIT er aðili að Virkjun mannauðs

Hvað er IÐAN fræðslusetur ehf.
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Sameiningin hefur 
svo sannarlega skilað 
góðum árangri

HVERS VEGNA VAR ÁKVEÐIÐ AÐ SAMEINA 
FÉLÖGIN OG AF HVERJU VARÐ FIT FYRIR VALINU?
Fyrstu hugmundir að sameiningu munu hafa komið 

upp í kringum 2005 - 2006. Það var svo á aðalfundi 

félagsins 2007 sem fór fram umræða um að stjórn 

félagsins hafi átt í óformlegum viðræðum við önnur 

félög um einhverskonar samstarf eða sameiningu, 

þar sem sveinafélagið var frekar einangrað vegna 

þess að við vorum ekki í neinum heildarsamtökum. 

Þetta var að há okkur í öllum samskiptum vegna 

kjarasamninga og annarra réttinda félagsmanna.

Það kom fram tillaga frá félagsmanni um að 

stjórnin fengi heimild fundarins til að hefja form-

legar viðræður við FIT um sameiningu. Sú tillaga 

var samþykkt einróma.  Það er skemmst frá því 

að segja að í september 2007 var farið í allsherjar 

atkvæðagreiðslu og þar var sameiningin samþykkt 

og um áramótin 2007 – 2008 sameinuðust félögin 

formlega.

HVENÆR VAR SVEINAFÉLAG PÍPULAGNINGA-
MANNA STOFNAÐ OG HVAÐ VAR ÞAÐ STÓRT 
FÉLAG?
Sveinafélag pípulagningamanna var stofnað í 

KR húsinu, öðru nafni Bárubúð, þann 11. maí árið 

1932. Félagið er stofnað upp úr Félagi pípulagn-

ingamanna sem var félag meistara og sveina, 

sem starfað hafði frá árinu 1928, en svo fór að 

sveinar vildu tilheyra eigin félagi. Stofnendur 

munu hafa verið sex pípulagningamenn sem allir 

mynduðu stjórn hins nýja félags.

Í fyrstu fundagerð félagsins kemur fram að til-

gangur félagsins hafi verið að sameina alla pípu-

lagningamenn sem höfðu sveinspróf og berjast 

fyrir því sem verða má til hagsbóta fyrir félags-

menn. Einnig kemur fram að félagið sem heild 

væri óháð öllum stjórnmálaflokkum og öðrum 

félögum en að stjórnin myndi sjá til þess að 

haldnir væru fræðandi fyrirlestrar um þjóðmál 

sem og önnur nytjamál er heildina geti varðað.

Félagið gekk strax í Iðnsamband byggingamanna 

í Reykjavík. Á aðalfundi 16. janúar 1938 var sam-

þykkt að 1% af launum félagsmanna rynnu til 

félagsins og að helmingur gjaldsins yrði notaður 

til að stofna styrktarsjóð sem yrði lánasjóður 

fyrir atvinnulausa félagsmenn.  Þessi sjóður 

rann síðar inn í sjúkrasjóð félagsins. Við samein-

inguna við FIT í janúar í fyrra voru skráðir um 

300 félagsmenn í Sveinafélagi pípulagninga-

manna.

FIT, félag iðn- og tæknigreina, og Sveinafélag pípulagningamanna 

sameinuðust í janúar árið 2008. Helgi Pálsson tók sæti í stjórn FIT en 

hann er fyrrverandi formaður Sveinafélags pípulagningamanna.
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VAR MIKIL STARFSEMI Í FÉLAGINU FYRIR 
UTAN HEFÐBUNDIN VERKALÝÐSMÁL, TIL AÐ 
MYNDA VARÐANDI ORLOFSHÚS?
Það eru að verða 30 ár frá því að fyrsta orlofshúsið 

var reist. Vorið 1980 ákvað stjórn félagsins að 

athuga með land undir sumarhús. Eftir talsverða 

leit var ákveðið að semja um leigu hjá Birni Sigurðs-

syni í Úthlíð í Biskuptungum til 25 ára.  Fyrra húsið 

var svo reist strax um sumarið 1980 og seinna 

húsið árið 1982. Fyrstu árin, eða til ársins 1984 

voru húsin kynnt og lýst með gasi og olíu. Eftir að 

rafmagn var leitt í húsin 1984 varð mikil breyting 

á notkun húsanna. Þegar hitaveitan svo kom varð 

algjör bylting á allri notkun, bæði sumar og vetur 

en félagsmenn hafa verið duglegir að nota þessi 

hús. Ný hús voru sett svo í stað þeirra eldri árin 

1999 og 2004.

PÍPARAR HAFA STAÐIÐ FYRIR OG TEKIÐ ÞÁTT 
Í KEPPNUM BÆÐI HÉR HEIMA OG ERLENDIS. 
HVERNIG HEFUR YKKUR GENGIÐ?
Já, við píparar höfum tekið þátt í Norðurlandamóti 

í pípulögnum frá árinu 2001 en það ár sendum 

við nema til keppni í Danmörku í samstarfi við 

meistarafélagið. Hinar Norðurlandaþjóðirnar 

höfðu keppt allt frá árinu 1999 þegar keppnin 

fór fram í Tromsö í Noregi. Frá árinu 2002 höfum 

við haldið Íslandsmót annað hvert ár þar sem 

sigurvegarinn verður fulltrúi Íslands í Norður-

landamótinu. Árið 2005 héldum við keppnina og 

var hún haldin í Perlunni og tókst í alla staði vel. 

Árið 2007 var keppnin haldin í Malmö í Svíþjóð 

og þar gerðum við okkur lítið fyrir og sigruðum 

keppnina og eignuðumst okkar fyrsta Norður-

landameistara í pípulögnum, Árna Heimisson, og 

í framhaldi af þessum góða árangri var stefnan 

svo tekin á heimsmeistaramótið sem haldið var í 

Japan í fyrra.

TELUR ÞÚ AÐ MARKMIÐUM SAMEINING-
ARINNAR VIÐ FIT HAFI VERIÐ NÁÐ?
Já það tel ég, Þótt aðeins eitt ár sé liðið þá tel ég 

okkur pípara  miklu betur setta nú í stærra og öflug-

ara félagi, og að ég tali nú ekki um ástandið eins og 

það er í dag.  Sveinafélagið hefði aldrei getað veitt 

okkar félagsmönnum jafn góða þjónustu og þeir 

eru að fá hjá FIT í dag. Ég tel reyndar að það sé ekki 

neinn grundvöllur fyrir alvöru rekstri stéttarfélags 

sem hefur færri en þúsund til fimmtánhundruð 

félagsmenn.

HVERJAR ERU VÆNTINGAR ÞÍNAR UM FRAM-
TÍÐINA, HVERT STEFNIR FIT?
Mínar væntingar eru þær að píparar alls staðar að 

af landinu sameinist undir merkjum FIT. Ástæðan 

er einföld. Þar munu þeir fá betri þjónustu, aðgang 

að öflugri sjóðum og fjölbreyttari kostum í orlofs-

málum. Stefna FIT er skýr, það er að gera betur við 

félagsmanninn og standa vörð um hagsmuni hans. 

Það er alltaf hægt að gera betur.
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