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SkýrslastjórnarStéttarfélagsbókasafns-ogupplýsingafræðinga 
Lögðframá aðalfundifélagsins21.ágúst2020 

Sagastéttarfélagsbókasafns-ogupplýsingafræðinga 
Félagið var stofnað 8.apríl1999uppúrtveimureldrifélögum,KjaradeildFélagsbókasafnsfræðingaog
Bókavarðafélaginu.ÞaðgekkviðstofnuninníBHM,enekkihöfðuallirfélagarBókavarðafélagsinsverið
þaráður. 

StjórnSBU 
Áaðalfundi2019urðuþærbreytingarástjórnfélagsinsaðtvöstjórnarsætivorulaus, SigrúnGuðnadóttir
bauð sig aftur fram til formanns og Sigríður Júlía Sighvatsdóttir bauð sig fram aftur til tveggjaáraog
Kristjana MjöllJónsdóttirHjörvarkomnýinnístjórnoghinir2stjórnarmennáttueittáreftir.StjórnSBU
var því þannig skipuð starfsárið 2019: Sigrún Guðnadóttir, formaður, Sveinn Ólafsson, varaformaður,
Sigríður Júlía Sighvatsdóttir, gjaldkeri, Óskar Þór Þráinsson var áfram ritari, Kristjana Mjöll Jónsdóttir
Hjörvarmeðstjórnandi.VaramennístjórnvoruHallfríðurKristjánsdóttirogÍvarÓlafsson. 

Stjórnarfundirogreksturfélagsins 
Aðjafnaðieruhaldnirstjórnarfundireinusinniímánuðiaðjúlíundanskildum.Efuppkomamálmillifunda
sem nauðsynlegt er að leysa úr eru þau annað hvort leyst með tölvupóstsamskiptum eða boðun
aukafundar. 

Þjónustuskrifstofan 
Fimm félög standa saman að rekstri þjónustuskrifstofu fyrir félögin. Þau eru, fyrir utan SBU: Félag
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins, Félag íslenskra félagsvísindamanna, Fræðagarður og
Stéttarfélaglögfræðinga.Fundireruhaldnireinusinniímánuðiístjórnþjónustuskrifstofunnareníhenni
sitjaformennþeirrafélagasemaðrekstrinumstandaogskiptaþeirmeðséraðveraformaður,gjaldkeri
og ritari þeirrar stjórnar í eittárísenn.Starfsmennþjónustuskrifstofunnarvoruílokárs2019vorufjórir
þarsemGuðrúnA.Sigurðardóttirhættiummittár: 
AnnaS.Ragnarsdóttir,þjónustufulltrúi 
HalldórK.Valdimarsson,framkvæmdastjóri 
HjaltiEinarsson,vinnusálfræðingur 
JúlíanaGuðmundsdóttir,lögfræðingur 

FormannaráðBHM 
Formannaráð fer með æðsta vald í málefnum BHM á milli aðalfunda. Því ber að huga að stærri og
stefnumótandi ákvörðunum til fyllingar daglegri ákvarðanatöku sem er hlutverk stjórnar. Formannaráð
veitir stjórn aðhald og veitir henni umboð til daglegs starfs á grundvelli stefnu sem mótuð er á
stefnumótunarþingiogsamþykktáaðalfundum. 
Í formannaráði eiga sæti formenn allra aðildarfélaga bandalagsins og stjórn þess. Ef formaður
aðildarfélags á sæti í stjórn BHM skipar hlutaðeigandi félag annan mann úr stjórn þess til setu í
formannaráði. Forfallist formaður tekur varaformaður hans sæti eða annartilnefndurfulltrúiviðkomandi
félags.Skipunfulltrúafélagsskalveraformlegíeittárhiðminnsta. 



Árið2019 

Húseign
SBU keypti á árinu 1,8% í þeim hluta Borgartúns 6semBHM-félögogbandalagiðeigafyrir8.850.000
krónur. Aðalfundur 2013 hafði veitt leyfi fyrir kaupum á hlut íBorgartúni6fyriralltað9.000.000króna.
Með kaupunum fellur niður leiga sem félagið hefur greitt til annarrafélagainnanBHMenámótikoma
útgjöld vegna þátttöku í húsfélagi. BHM hefur nýlega eignast salina á4.hæðíBorgartúni6ognokkur
útgjöldhafaveriðvegnaendurbótaáþeim,endaerþeimnúætlaðaðtakaviðaffundarsalá3.hæð,sem
verðurbreyttískrifstofur.Meðþeimbreytingumáhúsnæðimunueignahlutföllbreytastörlítið. 

Sambandíslenskrasveitarfélaga 
Í samningnum sem var undirritaður 2015 við Samband íslenskra sveitarfélaga var samþykkt að
félagsmenn SBU hjá sveitarfélögum myndu ganga inn í starfsmatskerfi sem hefur verið í notkun hjá
Reykjavíkurborg í nokkur ár. Starfsmatið átti að taka gildiþann1.júní2018. Þaðhafðistekkiþarsem
miklu meiri tími fór í að fara yfir niðurstöður úr starfsmatinu heldur en reiknað hafði verið með. 
Niðurstaðanúrstarfsmatinuvaralmennt ekkigóðfyrirfélagsmennSBU,meirihlutistarfalækkaílaunum.
Félagsmenn sem eru núna í viðkomandi störfum haldasínumlaunumenverðiráðiðsíðarísamastarf
gilda kjörsamkvæmtstarfsmati.VarþaðverkstjórnarínýliðnumkjaraviðræðumviðSambandíslenskra
sveitarfélaga að koma á nauðsynlegum breytingum á umgjörð starfsmatsoglagaþaðbeturaðþörfum
bókasafns- og upplýsingafræðinga. Kunnum við félagsmönnum okkar hinar bestu þakkir fyrir hversu
þolinmóðþauhafaveriðeftirniðurstöðumúrstarfsmatinu. 
Samningar náðust við Samband íslenskra sveitarfélaga um mitt sumar 2020, samningurinn var
undirritaður1.Júlíogfórþáíkynninguogatkvæðagreiðslu,samningurinnbyggirálífskjarasamningnum.
Að auki var samið um að minnsta kosti 13 mínútna styttingu vinnutíma á dag og stefnt að 36 tíma
vinnuviku hjá starfsmönnum. Samningurinn var samþykktur með 92% þeirra sem greiddu atkvæði. Sá
samningurerstyttirenþeirsamningarsemgerðirvoruviðríkiðogReykjavíkurborg,enhanngildirtilog
með31.desember2021. 

Ríkið
Samningur við ríkið var undirritaður í október 2019 og gildir frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023. Þessi
samningur var í takt við lífskjarasamninga sem voru samþykktir á almennum markaðifyrráárinu.Auk
68.000 króna hækkunar á mánaðarlaunum á tímabilinu verða prósentuhækkanir sem tryggja að allir
félagar fá að minnsta kosti 12,5% hækkun launa á fjórum árum, eða rétt rúm 3% á ári. Fasta68.000
króna hækkunin þýðir samtaðþausemerumeðminnaen510.000krónurámánuðifámeirihækkuní
prósentum.Aðaukivarsamiðumaðminnstakosti13mínútnastyttinguvinnutímaádagogstefntað36
tímavinnuvikuhjástarfsmönnum.Þegarþettaerskrifað,áeftiraðútfæraþástyttinguástofnunum.Allir
félagsmennfánú30dagaorlofóháðaldri,varáður27dagarfyrirfólkyngraen38áraog24dagarfyrir
fólk yngra en 30 ára.Ámótierkveðiðfastaráumað25%álagáfrísemtekiðeraðvetriséaðeinsef
yfirmaður hafi samþykkt það álag. Samningamenn töldu að frí yrði hvort eð er ekki tekið nema með
samþykki yfirmanns,þannigaðáhrifafþessaribreytinguværuekkimikil,enmargirfélagsmennteljaað
þarnaséumumtalsverðabreytinguaðræða. 
Þegar hagur þjóðar fer batnandi verður kauphækkun umfram þessar tölur, og verður rætt sérstaklega
þegar að því kemur hver sú hækkun verður. Ef verðbólga fer umfram þessarprósentuhækkanirteljast
forsendur samnings hafa breyst. Ef önnur félög sem ekki hafa samið fá betri kjör varðandi vinnutíma,
verður það látið gilda fyrir þau félög sem hér sömdu. Þegar þessi samningur var undirritaður töldu
samningamennaðspáumþjóðarhagogaðstæðurámarkaðigæfuekkitilefnitilaðgetanáðbetrikjörum. 

Reykjavíkurborg 

Samningar við Reykjavíkurborgvorulausir31.mars2019.Samninganefndfundaðireglulegakjölfariðen
samningsatriðiþokuðustlítið,ekkiundanfariðvegnaytriþátta.Samningarmillistærriblokkastéttarfélaga
og launagreiðenda gengu fyrir samningum við SBU og auk þess tóku mál á borð við styttingu
vinnuvikunnar,sérstaklegahjávaktavinnuhópumdrjúgantíma. 
SBU er ekkistórsamningsaðiligagnvartReykjavíkurborgþannigaðþaðvartaliðskynsamlegtaðvinna
með öðrum félögum og um leið að bíða þess að stærrifélöglykisínumsamningum.Náiðsamstarfog
samvinna var með Fræðagarði, félagi háskólamenntaðra. Sérhagsmunamál félagsmanna sem
háskólamenntaðra voru jafnframt eitthvað þurfti að standa vörð um. Meðal annars var litið til að
Reykjavíkurborg væri samkeppnishæf gagnvart öðrum launagreiðendum. Gera þarf nauðsynlegar
lagfæringar á kerfum á borð við starfsmat, huga þarf vel að áhrifum skipulagsbreytinga á borð við
styttingu vinnuvikunnar og sérstök laun til sérfræðinga vegna fjárfestingar þeirra í sérhæfingu með
háskólanámi. Lögð var einnig lagt fam skýlaus krafa um að fá leiðréttingu á launahalla stéttarinnar
gagnvartöðrumstéttumogfámenntunokkarogvirðistarfannafyrireinstaklinga,borginaogsamfélagið
metið til launa. Samningar náðust við Reykjavíkurborg um mitt sumar, sameiginlegur kjarasamningur
SBU, Fræðagarðs og SBU var undirritaður rafrænt 25.júní og fór í kjölfarið í kynningu og
atkvæðagreiðslu. Samningurinn var samþykktur með 90% þeirra sem greiddu atkvæði. Samningurinn
gildirfráfrá1.apríl2019til31.mars2023. 


Fræðsluferð 
Dagana22.til28.sept.fóruSigrúnGuðnadóttirogÓskarÞórÞráinssonásamtstjórnarmönnumúrhinum
félögunum fimm sem standa að rekstri þjónustuskrifstofunnar og starfsfólki hennar til London og
Kaupmannahafnar í kynnisferðum varðandi breytingar á vinnumarkaði og starfsemi stéttarfélaga.
Dagskráinvarþéttskipuðalladaganaenheimsóttirvoruýmsiraðilar. 
Í London var Íslenska sendiráðið í London heimsókn þar sem fjallað var um starfsemi sendiráðsins,
Brexit, stefnu stjórnvalda í endurmenntun í stafrænni færni og fjallað um hæfni, þekkingu ogframtíðar
áskoraniríendurmenntun.ÍheimsókntilRocalSocietyfortheEncouragmentofARts,Manufacturesand
Commerce (RSA Hause) var fjallað um áskoranir sjálfstætt starfandi og samfélagslegar breytingarog
"gig" vinnuafl. Hjá Community TU stéttarfélaginu var fjallað um nálgun stéttarfélagsins til að þjónusta
félagsmenníbreyttustarfsumhverfiogfjórðuiðnbyltinguna.ÍFjármála-ogefnahagsráðuneytinu fengum
við kynningu um stefnumörkun vinnumarkaðar Breta út frá 4. Iðnbyltingunni og aðilar frá menntasviði
fjölluðuumsí-ogendurmenntunsemhefurbeinaskírskotunvið stéttarfélögogfélagsmennþeirra.Megin
hluti ferðarinnar tilLondonvarumstörfeinyrkja(gigeconomics)oghverniglaunamyndunmuneigasér
staðínýjuvinnuumhverfi. 
Í kaupmannahöfn var stéttarfélag háskólamanna Akademikerne heimsóttir og rætt um ýmsa þætti
háskólamenntarða svo sem fagstéttir, vinnufyrirkomulag, högun háskólamenntunar og ævilangs náms.
Síðast var Djöf, stéttarfélag lögfræðingaheimsóttþarsemkynntvarreynslaafnetvöngungumsvosem
Worksome.Einnighlustuðumviðáfyrirlesturumframtíðvinnumarkaðarinsenþaðerverkefnisemstyrkt
er af Norðurlandaráði við Kaupmannahafnarháskóla og er Dr. Katrín Ólafsdóttir
vinnumarkaðshagfræðinguríþeirrivinnufyrirÍslandshönd. 


Þjónusta 
Félagiðvinnurfyrirallafélagsmennsemleitatilfélagsinsmeðfyrirspurnirumýmismálvarðandilaunog
réttindi.Félagsmennverðaaðleitatilstjórnar,trúnaðarmannaávinnustöðumeðatilþjónustuskrifstofunnar
með sín mál. Á árinu komu upp nokkur mál þar sem félagsmenn leituðu persónulega eftir aðstoð við
úrlausnsinnamála.Unniðvarúrþeimmálumeftirbestuvitundoggetu. 

Vakin er sérstök athygli á að öll mál sem félagsmenn telja vera erfitt að ræða við náið samstarfsfólk,
næsta yfirmann eða aðra, má leysa með aðkomu starfsfólks þjónustuskrifstofunnar. Mál eru yfirleitt
meðhöndluð öðruvísi þegar það starfsfólk kemur að,vandinnsemfylgirnándinnierþarmeðleysturað
hluta.Fyllstatrúnaðareraðsjálfsögðugætt. 
Mál félagsmanna sem vinna hjá sveitarfélögum, sem berast stjórn SBU til úrlausnar, eru unnin með
samstarfsnefnd sveitarfélaga, þar með taldriReykjavíkurborg.Unniðerásvipaðanháttgagnvartríkinu.
Það krefst þess að félagsmaður snúi sértilokkarmeðumkvörtunarefniogaðviðgetumunniðúrþvíá
grundvelligagnasemlögðerufram.Ávefnumsbu.iseraðfinnalistayfirtrúnaðarmennSBU. 

Fréttamiðluntilfélagsmanna 
Til að miðla fréttum og upplýsingum tilfélagsmannanotarfélagiðtölvupóst,vefsíðuSBUogFacebook.
Síðanvaropnuð17.nóvember2009ogviðsíðustutalningu2020voru3
 14 einstaklingartengdirsíðunni. 
Félagsmenn geta einnig farið inn á vef þjónustuskrifstofunnar, stett.is eða á vef BHM til að nálgast
upplýsingarumfélagið. 

SjóðirBHMogVIRKendurhæfingarsjóður 
Stjórn félagsins vill vekja athygli félagsmanna SBU á réttindum sem þeir eigaísjóðumBHMsemogí
VIRK. 
BHM starfrækirþrjásjóðisemstandafélagsmönnumtilboða: 
Sjúkrasjóður,enrétttilstyrkjaúrhonumeigafélagsmennáalmennummarkaði.Styrktarsjóðurveitirstyrki
til félagsmanna á opinbera markaðnum. Það gerir einnig Starfsmenntunarsjóður, en í hann geta
félagsmenn sótt um styrki vegna kostnaðar sem fellur til vegna sí- og endurmenntunar sem tengist
verkefni,starfieðafagsviðiumsækjenda. 
Rétt í sjóðina þrjá eiga félagsmenn aðildarfélaga BHM sem greitt hefur verið fyrir framlag í sjóðina í
samtals6mánuðiogþarafsamfelltí3mánuðiáðurenatburðursemleiðirtilstyrkumsóknarásérstað. 
Starfsþróunarsetur háskólamanna veitir styrki til einstaklinga, stéttarfélaga, stofnana og sveitarfélaga
vegna starfsþróunar en hlutverk Starfsþróunarsetursins er að stuðla að framgangi háskólamenntaðra
félagsmannaþeirraaðildarfélagaBHMsemaðildeigaaðsetrinuogframþróunstofnanameðmarkvissri
starfsþróun.NánariupplýsingarumallasjóðiBHMmáfinnaávefB
 HM. 
VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður hefur það að markmiði að draga markvisst úr líkum á því að
einstaklingarhverfiafvinnumarkaðivegnavaranlegrarörorku.Íkjölfarhrunsinshefurskapastaukiðálag
semhefurhaftáhrifáháskólamenntaðastarfsmennsemogaðraáíslenskumvinnumarkaði.VIRKhefur
eftirlit með þjónustu á sviði starfsendurhæfingar sem miðar markvisst að atvinnuþátttöku einstaklingaí
kjölfarveikindaeðaslysa. 
NánariupplýsingareruávefVIRK, h
 ttps://www.virk.is/is/virk/skipulagsskra. 


VefurSBU 
Unnið var að uppfærslu vef félagsins á árinu ogvarhannuppfærðurínýjaútgáfuíbyrjunágúst2020.
VefurinnerþjónustaðurafTónaflóði.ÓskarÞórÞráinsson,ritariSBU,hefurséðumviðhaldvefsins. 
Vefnum er fyrst og fremst ætlað að veraupplýsingaveitaumstarfsemifélagsins,eneinnigtengingmilli
stjórnarfélagsins,þjónustuskrifstofuþessogfélagsmanna. 
Samkvæmtvefmælingumvoruinnlitávefinnfráþví1.apríl2019til1.apríl20205.553ensíðuflettingar
7.498. Heimsóknum á vefinn hefur fjölgað talsvert frá árinu á undan og er helsta skýringin nýjir
kjarasamningarátímabilinu. 
Mestskoðuðusíðurnareru:Kjarasamningar,LaunatöflurogStofnanasamningar. 

StyrkurSBU 

Samþykkt var á aðalfundi SBU að félagið hafi heimild til að veita styrk til félagsmanna að upphæð
200.000árlegatileinsverkefnis,semstuðlaraðframgangistéttarinnar.Félagiðáskilursérrétttilaðhafna
öllum umsóknum ef þær uppfyllaekkiþauskilyrðisemsetterufyrirstyrkveitingunni.Enginnstyrkurvar
veitturárið2019. 

Störfstjórnarmanna 
FormaðurSBU: 
SatstjórnarfundiSBU,satístjórnþjónustuskrifstofunnar,varformaðurstjórnarhennarfrájúní2019-júní
2020 ásamt því að sitja í formannaráði BHM. Sat aðalfund BHM og aðalfund SBU, situr í stjórn
Styrktarsjóðs BHM. Fór fyrir hönd SBU út til London og Kaupmannahafnar til að kynna sér þau
samningamódelsemþarerunotuðervarðart.d.einyrkjaogaðrastarfsemistéttarfélaga. 
Setti inn efni á Facebook-síðufélagsins.SatviðtölvegnastarfsmatsinsmeðfélagsmönnumSBUþartil
þeim var lokið. Sat fundi með Starfsmatsstofu er varðaði niðurstöðu starfa hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga og sendi inn athugasemdir vegna þeirra til Starfsmatsstofu. MættiáfundimeðSambandi
íslenskra sveitarfélaga vegna niðurstaðna úr starfsmatinu. Sat í samninganefnd SBU við ríkið,
ReykjavíkurborgogvarformaðursamninganefndarviðSambandiíslenskrasveitarfélaga.Aukþessmætti
formaðuráaðraþáfundisemboðaðireruinnanBHMogformanniberaðmætaá.

VaraformaðurSBU: 
Hefur tekið þátt í samningagerð við ríki fyrir hönd félagsins, ásamt meðstjórnanda. Frá byrjun maí til
byrjun október var það í samfloti 12 BHM-félaga,enseinnihlutaoktóberísamflotiþeirra5félagasem
reka saman þjónustuskrifstofu; Fræðagarðs, Félags íslenskra félagsvísindamanna, Félags
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og Stéttarfélags lögfræðinga auk SBU, sem lauk með
samningsgerð. Staðgengill formanns og hefur setið tvo formannaráðsfundi BHM auk þátttöku í
húseigendafélagiBHMíBorgartúni6. 

GjaldkeriSBU: 
Sat stjórnarfundi SBU í hverjum mánuði. Fór reglulega yfirreikningafélagsins.Satsameiginleganfund
stjórnaFFSS,fulltrúaráðsfundhjáOrlofssjóðiBHMogfundumjafnlaunastaðfestingu,. 


MeðstjórnandiSBU: 
Sat stjórnarfundi SBU einu sinni í mánuði, aðalfundi BHM, jafnlaunastefnufund með LSH og sa
 t
fulltrúaráðsfundsjúkrasjóðsBHMíoktóber2019.SatformannaráðsfundBHMídesember2019ífjarveru
formannsogvaraformannsSBU.SatísamninganefndSBUviðríkiðásamtvaraformannisemlaukmeð
undirskrift samnings í lok október. SBU var í samfloti í samningagerðinnimeðþeimfélögumsemSBU
rekurþjónustuskrifstofumeð.Sinntikynningarmálumánýjumkjarasamningim.a.meðþátttökuífundumá
Egilsstöðum, Akureyri og Sauðárkrók. Sat einnig undirbúningsfundi vegna styttingu vinnuvikunnarmeð
SNR og samninganefnd SBU og þeirra félaga sem reka saman þjónustuskrifstofu. Setti inn nýjar
upplýsingaríhandbókstjórnareftirþörfum. 

RitariSBU: 
SatstjórnarfundiSBU,aðalfundSBU,héltutanumvefmálmeðfréttaskrifum,uppfærslumogviðhaldivið
veffélagsinssbu.issemogsamfélagsmiðla.FórfyrirhöndSBUúttilLondonogKaupmannahafnartilað
kynnamérþausamningamódelsemþarerunotuðervarðart.d.einyrkjaogaðrastarfsemistéttarfélaga.
Sótti samráðsfundi þjónustuskrifstofuFFSS,tókþáttíráðstefnumogstefnumótunarfundiBHM.Fundaði
vegnastarfsmatsinsSiturísamninganefndSBUviðríkið,Sambandiíslenskrasveitarfélagaogformaður
samninganefndarviðReykjavíkurborg. 













REKSTRARÁÆTLUN2020 


Stéttarfélagb
 ókasafns-o
 g
upplýsingafræðinga 




















REKSTRARTEKJUR: 

Áætlun´20 

Raun´19 

Félagsgjöld 

18,155,794kr

18,672,055kr

Leigutekjur 

1,088,258kr 

1,067,260kr 




Rekstrartekjuralls


REKSTRARGJÖLD: 
Framlög,styrkirogárgjöld 


19,244,052kr





19,739,315kr





3,086,485kr 

3,340,000kr 

Framlögtilþjónustuskrifstofu 

6,254,709kr 

7,084,165kr 


Framlögogstyrkiralls


LAUNOGLAUNATENGDGJÖLD 


9,341,194kr

19,487,340kr





GreitttilBHM 






Áætlun´19 
18,431,100kr.
1,056,240kr.


3,317,598kr.
7,632,300kr.

10,949,898kr.

10,424,165kr












4,606,272kr.

Laun 

4,222,668kr 

4,733,414kr 

Bílastyrkur-undanþ.staðgr. 

50,000kr 

12,540kr 

50,000kr.

Tryggingargjald 

268,139kr 

344,472kr 

304,014kr.

Lífeyrissjóðsframlag 

485,607kr 

473,342kr 

529,721kr.

Stéttarfélög,mótframlag 

4,227kr 

4,734kr 




Launoglaunatengdgjöldalls


5,030,641kr

4,606kr.

5,494,613kr.

5,568,502kr























ANNARREKSTRARKOSTNAÐUR: 
Rekstursameignar-HúsfélagBHM 

1,422,250kr 

885,600kr 

885,600kr.

Sími 

15,000kr 

11,300kr 

15,000kr.

Kostnaðurvegnakjarasamninga 

500,000kr 

Reksturtölvukerfis 

302,924kr 

168,278kr 

137,353kr.

KostnaðurvegnaBIB 

39,104kr 

52,114kr 

52,000kr.

Endurskoðunogreikningsskil 

572,442kr 

539,644kr 

547,716kr.

Lögfræðikostnaður 

236,140kr 

161,615kr 

88,252kr.

Auglýsingar 

50,000kr 





500,000kr.

-kr.

Gjafirogstyrkir 

100,000kr 

75,000kr 

100,000kr.

Fundakostnaður 

89,780kr 

106,261kr 

200,000kr.

Ferðakostnaður 

-230,395kr 

824,023kr 

Námskeiðográðstefnur 

-kr 

7,980kr 

300,000kr.

FastagjaldtilBHM 

150,000kr 

150,000kr 

150,000kr.




Annarrekstrarkostnaðuralls



3,247,245kr


Rekstrarkostnaðursamtals










19,420,432kr.

18,974,482kr


1,624,972kr



2,975,921kr.

2,981,815kr

17,619,080kr

Rekstrarniðurstaða








66,908kr.

764,833kr







FyrirhöndstjórnarSBU 
SigrúnGuðnadóttir,formaður 



