Aðalfundur SBU 21.apríl 2018
Fundarritari: Óskar Þór Þráinsson
Fundarstjóri: Hjalti
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Skýrsla stjórnar
·
Sigrún Guðnadóttir, formaður, reifaði helstu punktar úr árskýrslu
stjórnar sem verður aðgengileg á vef SBU fljótlega.
·
Skýrsla samþykkt samhljóða.
Reikningar félagsins
·
Hallfríður kynnti reikningafélagsins.
·
Ársreikningur SBU 2017 samþykktur samhljóða.
·
Ársreikningur Vísindasjóðs SBU 2017 samþykktur samhljóða.
·
Ársreikningur Kjaradeilusjóðs SBU 2017 samþykktur samhljóða.
Lagabreytingar
·
Engar lagabreytingar liggja fyrir.
Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár ákvörðun um félagsgjöld og önnur gjöld
·
Félagsgjöld verður óbreytt milli ár.
·
Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt munnlega en hún er á pari við
núverandi ársreikning. Engar hækkanir fyrirséðar. Stjórn er falið að birta
hana á vef SBU. Fundur samþykktir þetta fyrirkomulag samhljóða með
fyrirvara um birtingu.
Kosningar stjórnarmanna sbr. 5.gr.
·
Kostið verður um 2 stjórnarsæti.
·
Óskar G. gengur úr stjórn en Óskar Þór býst til að sitja áfram.
·
Framboð hafa komið fram til lausrar stöðu í stjórn: Sveinn Ólafsson
býðst til að koma í stjórn. Engin önnur framboð komu fram og þeir því
sjálfkjörnir.
Kosning í nefndir og til annarra trúnaðarstarfa inna félagsins
·
Stjórn tekur að sér að úthluta fulltrúum í þær nefndir sem SBU tekur
þátt í innan BHM og skiptir með sér verkum.
Önnur mál
·
Gunnur Inga á Árbæjarskóla. Ávarpaði fundinn og fjallaði um sérstöku
stöðu og laun skólabókavarða meðal annars vegna lág launa safna. Hvatti
hún til aukinnar umræðu um lág launakjör og áskorun um að taka meira á
skólasöfnum í kjaraumræðu.
· Sigrún svaraði fyrirspurninni og ræddi um möguleika á endurskoðun
starfsmats og að skoða yrði hvernig niðurstaða úr starfsmati
sveitarfélaga á starfsmönnum skólasafna. Einnig hugmynd að hafa
fund með starfsmönnum skólasafna.
· Sveinn ræddi um umræðu við þennan hóp fyrir nokkrum árum en á
þeim tíma var ekki samstaða milli starfsmanna um leiðir að breyttum
samningum þannig að ekki var farið í viðamikla vinnu varðandi.

· Rætt um starfsmenntunarsjóð og starfsþróunarsetur.
·
Margrét Björnsdóttir Garðabæ. Hvatti til að skoða ekki bara hækkanir í
krónum heldur málefni sem varða húsnæðismál og fleira.
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