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Ársskýrsla þessi greinir frá starfsemi Verkfræðingafélags Íslands 2017-2018. Aðalfundur fer
með æðsta vald í málefnum félagsins en stjórn félagsins þess á milli. Stór hluti félagsstarfsins
fer fram innan deilda félagsins, nefnda og faghópa. Í þessari ársskýrslu birtast þær skýrslur
sem borist höfðu þegar ársskýrslan fór í prentun. Aðrar skýrslur verða lagðar fram á
aðalfundi ásamt ársskýrslu þessari.

Stjórn VFÍ 2017-2018
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Elsa María Rögnvaldsdóttir, sviðsstjóri
kjaramála
Aðalheiður Ragnarsdóttir, fulltrúi sjóða
Brynja Magnúsdóttir, fulltrúi
Menntamálanefndar og Orlofssjóðs VFÍ.
Guðríður Ó. Magnúsdóttir bókari/gjaldkeri
Heiðrún H. Þórisdóttir, fulltrúi í móttöku
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3

Ávarp formanns VFÍ
Nú er lokið fyrsta starfsári VFÍ sem sam
eiginlegs félags tæknifræðinga og verk
fræðinga. Ég tel að reynslan sýni að sam
einingin hafi verið rétt skref. Starf
semin
hefur verið einfölduð og á aðalfundinum
nú, árið 2018, munu þess sjást merki meðal
annars í skýrari framsetningu á uppgjöri
félagsins.
Á starfsárinu vann stjórn að stefnu
mótun fyrir félagið. Stjórn var sammála
um að grunnleiðarvísir til framtíðar fælist
í orðunum fagmennska, frumkvæði, sam
vinna og sanngirni. Hlutverk félagsins er
að vera drifkraftur lífskjara og vel
ferðar
félagsmanna sem stendur vörð um gæði
menntunar og fagkunnáttu. Félagið vill
vera framsækið forystuafl og sterk rödd
í málefnum samfélagsins sem snerta
verkfræði og tæknifræði.

Á starfsárinu hugað að hefðbundnum
verkefnum, vil ég þar nefna eftirfarandi:
• Félagið var kynnt á ýmsum vett
vangi. Meðal annars á Framadögum
há
skólanna og UT-messunni. Einnig
var sem fyrr lögð áhersla á að halda
kynningar
fundi fyrir nemendur í
verkfræði og tæknifræði.
• Tengsl við landshlutadeildir voru
ræktuð og skrifstofan var þeim innan
handar við að halda fundi og nám
skeið. Eitt meginverkefnið var sem fyrr
að standa vörð um starfsheitin, tryggja
gæði námsins og og gæta hagsmuna
tæknigreina innan háskólanna.
• Nýr vefur VFÍ hefur reynst vel og var
það nýverið staðfest í tölfræðigrein
ingu. Stefnt er að því að fara yfir og
breyta útgáfumálum félagsins í takt
við nýja tækni og vilja stjórnar að efla
útgáfu ritrýndra greina og annars
faglegs efnis.
• Eins og kemur fram hér í ársskýrslunni
þá stóð félagið fyrir fjölda viðburða.
Bar þar hæst Dag verkfræðinnar sem
haldinn var í fjórða sinn. Metþátttaka
var en um 500 manns sóttu þennan
stærsta viðburð í starfi félagsins.
• Fjölskyldudagur verkfræðinnar var
haldinn í fyrsta sinn og tókst mjög vel.

Stjórn Orlofssjóðs VFÍ hefur unnið mark
visst að því að efla sjóðinn og auka framboð
á orlofskostum. Dæmi þar um eru nýtt og
glæsilegt orlofshús í Hraunborgum og
býðst sjóðfélögum í fyrsta sinn að leigja
íbúð í Reykjavík. Er það mikið framfaraskref
fyrir félagsmenn á landsbyggðinni. Einnig
hefur verið fjölgað eignum sem sjóður
inn tekur á leigu yfir sumartímann þegar
ásóknin er mest.
Rétt er að nefna sérstaklega að
undirritaður var samningur við Vísinda
smiðju HÍ um að efla áhuga ungs fólks á
vísindum, tækni og nýsköpun. VFÍ veitti styrk
til þess að vinna fræðsluefni tengt forritun
fyrir vef Vísindasmiðjunnar. Vísindasmiðjan
hefur lagt aukna áherslu á að efla færni bæði
kennara og nemenda í að nýta möguleika
forritunar og tengja hana mismunandi
námsgreinum.
Samstarfssamningurinn
gerir einnig ráð fyrir að Vísindasmiðjan taki
þátt í Fjölskyldudegi verkfræðinnar.
Nú í lok starfsársins vil ég fyrir hönd
stjórnar VFÍ þakka félagsmönnum sem
sitja í stjórnum deilda, nefndum og
ráðum á vegum félagsins. Einnig vil ég
þakka starfsfólki á skrifstofu félagsins fyrir
samstarfið.
Páll Gíslason, formaður VFÍ.
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Menntamálanefnd
Skýrsla um starfsárið 2017-2018
Eftir sameiningu VFÍ og TFÍ um áramótin
2016/2017 tók ein menntamálanefnd
við af MVFÍ og MTFÍ og nefnist hún
Menntamálanefnd VFÍ. Frá sameiningu
hefur nefndin starfað í tveimur hlutum,
meðan verið er að móta starfshætti nýrrar
nefndar. Steindór Guðmundsson formaður
sameinaðrar Menntamálanefndar VFÍ sat
fundi beggja hluta nefndarnnar: MVFÍ-V
og MVFÍ-T.

Skipan MVFÍ -V frá aðalfundi VFÍ
2017:
Steindór Guðmundsson, formaður
Björn Karlsson
Heiða Pálmadóttir
Ingunn Sæmundsdóttir
Jenný Ruth Hrafnsdóttir
Sigurður M. Garðarsson
(til september 2018)
Þórður Helgason
Ólafur Pétur Pálsson
(frá september 2018)
Sigurður M Garðarsson hætti í nefndinni
eftir áralanga setu, þegar hann varð forseti
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla
Íslands. Ólafur Pétur Pálsson prófessor við
Háskóla Íslands tók sæti í nefndinni í hans
stað.

Menntamálanefnd -V hluti hélt alls tíu
reglulega fundi á þessu tímabili, og voru
þeir fundir nr. 378 - 387. Venjulegur
fundartími var annar fimmtudagur hvers
mánaðar. Auk þess var haldinn einn
aukafundur í mars 2018, þar sem farið var
yfir allmargar óhefðbundnar umsóknir
sem höfðu frestast á venjulegum fundum
nefndarinnar. Reynt var að fjalla heildstætt
um þessar frestuðu umsóknir til að tryggja
sem best samræmi í afgreiðslu þeirra.

Skipan MVFÍ-T frá aðalfundi VFÍ
2017:
Steindór Guðmundsson, formaður
Arnlaugur Guðmundsson
Bergþór Þormóðsson
Einar H. Jónsson
Freyr Jóhannesson
Guðmundur Borgþórsson
Jens Arnljótsson
Jóhannes Benediktsson
Nicolai Jónasson
MVFÍ-T hélt aðeins færri fundi en MVFÍ-V
eða alls sjö reglulega fundi á þessu tímabili.
Venjulegur fundartími var fyrsti mánudagur
hvers mánaðar.

Umsóknir til félagsins
Eins og undanfarin ár bárust mjög margar
umsóknir til félagsins, bæði umsóknir um
inngöngu í félagið og leyfi til að kalla sig
verkfræðing eða tæknifræðing.

Ítarlegri úrvinnslu úr þeirri tölfræði er ekki
lokið hjá MVFÍ, en ljóst er fjöldi umsókna er
jafnvel enn meiri en undanfarin tvö metár.
Umsóknir um ungfélagaaðild eru
svipaðar að fjölda og undanfarin ár, en
mættu þó gjarnan vera fleiri. Í því samhengi
má benda á að nú fá nemar í verkfræði
og tæknifræði að gerast ungfélagar í VFÍ
strax við innritun í tæknifræðinám eða
verkfræðinám.

Fyrirspurnir um viðurkennda
skóla og/eða námsbrautir
Auk þessara formlegu umsókna um
inngöngu í félagið og leyfi til að nota
starfsheitið
verkfræðingur
bárust
Menntamálanefnd VFÍ allmargar fyrirspurnir
um það hvort tiltekið nám myndi verða
viðurkennt sem fullnægjandi til þess að
fá að nota starfsheitið verkfræðingur. Í
langflestum tilvikum var um að ræða fólk
í BS –námi í verkfræði eða tæknifræði við
Háskóla Íslands eða Háskólann í Reykjavík
sem var að velta fyrir sér framhaldsnámi í
ýmsum löndum.

Nýjar reglur um leyfi til að kalla
sig tæknifræðing.
Unnið hefur verið að endurskoðun á reglum
um leyfi til að kalla sig tæknifræðing í
samráði við ráðuneyti atvinnuvega og
nýsköpunar. Verkinu er ekki lokið en
unnið verður áfram að því að ljúka þessari
endurskoðun.
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Umræður um breytingar á námi í
tæknigreinum.
Bæði hjá Háskólanum í Reykjavík og hjá
Keili hafa verið umræður um breytingar
á náminu í tæknigreinum, meðal
annars vegna of lítillar aðsóknar í sumar
tæknifræðigreinar. Í þá umræðu blandast
líka ósk stjórnvalda um að koma á fót
námsbrautum í svokölluðum fagháskóla.
MVFÍ -T fékk á fund til sín í mars sl. Rúnar
Unnþórsson sem tekið hefur að sér að halda
utan um tæknifræðinámið sem Háskóli
Íslands býður upp á í samstarfi við Keili.
Rúnar kynnti fyrir nefndinni fyrirhugaðar
breytingar á tæknifræðináminu þar,
einkum á fyrsta námsári.
MVFÍ hefur einnig fylgst með þessari
umræðu í Háskólanum í Reykjavík og
nefndin átti meðal annars fulltrúa á
hugarflugsfundi um þessi málefni sem
haldinn var í mars sl.
F.h. Menntamálanefndar VFÍ
Steindór Guðmundsson, formaður.

Endurmenntunar- og
símenntunarnefnd
Endurmenntunar- og símenntuna
r
nefnd (ENSÍM) hefur ekki verið virk í nokkur
ár. Þess í stað hafa starfsmenn félagsins átt
gott samstarf við Endurmenntun Háskóla
Íslands (EHÍ). Á starfsárinu voru sem fyrr
haldnir fundir með starfsmönnum EHÍ um
leiðir til að auka framboð af námskeiðum
fyrir félagsmenn.
Félögin hafa frá upphafi verið aðilar
að Endurmenntun HÍ og eru því heiðurs
samstarfsaðilar. Í septembermánuði 2009
var skrifað undir formlegan sam
starfs
samning við Endurmenntun HÍ. Markmið
samningsins er að auka framboð á nám
skeiðum, vinna saman að kynningu þeirra
og efla tengsl skrifstofu félagannna
við Endurmenntun HÍ. Þá hefur Endur
menntun boðið félagsmönnum valin
námskeið á sérstökum afsláttarkjörum.
Unnið er að því að auka framboð af
námskeiðum og eru meðal annars niður
stöður fræðslukannana hafðar til hliðsjónar.
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Útgáfumál
Útgáfumál

vfi.is

Rafbílar VFÍ

Verktækni – tímarit VFÍ/TFÍ kom út einu
sinni á árinu. Í blaðinu voru, auk efnis
almenns eðlis, fimm ritrýndar greinar og
ein tækni- og vísindagrein. Möguleikar
á rafrænni útgáfu hafa sem fyrr verið til
skoðunar. Í stefnumótun stjórnar var tekið
á útgáfumálum og það markmið sett að
Verktækni verði ISI-vísindarit (þ.e. alþjóðlegt
fræðirit í fyrsta flokki). Stéttar- og fagfélög
hafa sum hver hætt að prenta félagsblöðin
og treysta alfarið á rafræna dreifingu. Rætt
hefur verið að færa útgáfu VFÍ yfir á rafrænt
form og koma upp öflugum greinabanka á
netinu með faglegu efni.

Nýr vefur VFÍ fór í loftið í marsmánuði
2017 og er því rúmlega ársgamall. Í
viðhorfskönnun VFÍ var spurt sérstaklega
um reynsluna af vefnum, einnig hafa
ráðgjafar verið fengnir til að kanna notkun
og almenna virkni. Nýverið var gerður
samningur um uppsetningu á „Mínum
síðum“ og er vonast til að því verkefni verði
lokið á árinu.

Í framhaldi af ráðstefnum VFÍ um
rafbílavæðinguna var stofnaður hópurinn
„Rafbílar VFÍ“ á Facebook.
Stöðugt fjölgar í hópnum og þar eru
áhugaverðar upplýsingar og umræður um
rafbílavæðinguna.

timarit.is og aðrir gagnagrunnar
Í gildi er samningur við timarit.is um að allt
útgefið efni félagsins verði aðgengilegt á
rafrænu formi. Ávinningurinn af því að setja
efnið inn á timarit.is er meðal annars sá að
varðveisla á gögnunum er tryggð, miðlun
um allar upplýsingaveitur, textaleit og
tengingar við aðrar leitarvélar.

VFÍ er á Facebook, slóðin er:
facebook.com/vfi.1912.
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Ritröð VFÍ
Á 90 ára afmæli Verkfræðingafélags Íslands
var ákveðið að ráðast í útgáfu ritraðar sem
lyki með útgáfu á sögu VFÍ á hundrað ára
afmæli félagsins 19. apríl 2012. Síðan þá
hefur ein bók bæst við.
Í ritröðinni eru átta bækur:
• Frumherjar í verkfræði á Íslandi. (2002)
• Afl í segulæðum. Saga rafmagns á
Íslandi í 100 ár. (2004)

• Í ljósi vísindanna. Saga hagnýtra
rannsókna á Íslandi. (2005)
• Brýr að baki. Brýr á Íslandi í 1100 ár.
(2007)
• Sementsiðnaður á Íslandi í 50 ár. (2008)
• Verkin sýna merkin. - Saga framkvæmda
og verktakastarfsemi á Íslandi. (2009)
• VFÍ í 100 ár. – Saga Verkfræðingafélags
Íslands. (2012)
• Alþjóðaheilbrigðismál – Ísland til áhrifa
(2016)

Siðanefnd VFÍ
Engin mál bárust Siðanefnd VFÍ á
starfsárinu 2017-2018. Siðanefnd
VFÍ var skipuð fimm fyrrverandi
formönnum VFÍ. Siðanefnd starfsársins
var skipuð eftirtöldum: Guðmundur G.
Þórarinsson, formaður, Hákon Ólafsson,
Pétur Stefánsson, Steinar Friðgeirsson
og Jóhanna Harpa Árnadóttir.
Á árinu 2016 var skipuð nefnd til að
endurskoða siðareglur VFÍ. Nefndin hélt
tvo fundi á síðasta starfsári og skilaði
tillögum til stjórnar VFÍ. Nýskipuð
Siðanefnd VFÍ mun taka tillögurnar til
umfjöllunar á næsta starfsári.
Guðmundur G. Þórarinsson, formaður.
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Fræðandi og skemmtilegt félagsstarf
Fundir og ráðstefnur

VerkTækni golfmótið

Dagur verkfræðinnar

Fjöldi funda og skoðunarferða voru haldnar
á vegum félagsins á starfsárinu og listinn
á bls. 26 og 27 er til vitnis um öflugt og
fjölbreytt starf. Samlokufundir áttu sinn
fasta stað í félagsstarfinu og voru vel sóttir.

Árlegt golfeinvígi verkfræðinga og
tæknifræðinga, VerkTækni golfmótið, var
haldið í tuttugasta sinn þann 10. ágúst
2017 á Hvaleyrinni. Breytt fyrirkomulag
var á mótinu. Í stað golfeinvígis milli
verkfræðinga og tæknifræðinga var
fyrirtækja
keppni
verkfræðistofa
og
stofnana, þ.e. sveitakeppni verkfræðistofa
og stofnana þar sem verkfræðingar og
tæknifræðingar starfa og eru félagsmenn
í sameinuðu félagi, Verkfræðingafélagi
Íslands.

Dagur verkfræðinnar var haldinn í fjórða
sinn 6. apríl 2018 á Hilton Reykjavík
Nordica. Markmiðið með deginum er að
kynna verkfræðina, spennandi störf og
verkefni á því sviði og ekki síst efla tengsl
og samheldni meðal íslenskra verkfræðinga
og tæknifræðinga. Dagskráin hófst kl. 13
með spennandi og fjölbreyttri dagskrá,
þar sem fyrirlestrar og kynningar fóru fram
þremur opnum sölum. Enn á ný var sett met
í aðsókn á þennan stærsta viðburð VFÍ en
um 500 manns mættu á Dag verkfræðinnar.

Útsendingar/upptökur af fundum í Verk
fræðingahúsi má finna á vefslóðinni: http://
www.ustream.tv/channel/verktaekni
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Fjölskyldudagur verkfræðinnar
Fjölskyldudagur
verkfræðinnar
var
haldinn í fyrsta sinn 27. ágúst 2017 í
Húsdýragarðinum Laugardal. Frítt var í
garðinn fyrir félagsmenn, maka og börn
þeirra. Vísindasmiðja Háskóla Íslands
og Sprengju-Kata voru á staðnum og
efnt var til pylsuveislu. Þrátt fyrir lítið
spennandi veðurspá var góð mæting og
Fjölskyldudagur verkfræðinnar er kominn
til að vera í viðburðadagatali VFÍ.

Rýnisferðin 2017
Dagana 23. til 27. september tók 55
manna hópur þátt í Rýni 2017 á vegum
VFÍ og var farið til Riga í Lettlandi. Þetta var
átjánda Rýnisferðin en slíkar ferðir hófust á
vegum TFÍ árið 1998. Ferðirnar hafa notið
mikilla vinsælda frá upphafi. Þátttaka í
Rýnisferðinni 2018, til Singapúr og Balí,
verður með eindæmum góð en það seldist
upp í ferðina á örskömmum tíma og varð
að bæta við sætum.

Hópur eldri félagsmanna
Í janúar 2017 var boðað til síðdegisfundar
eldri félaga VFÍ. Vel var mætt en fundarboð
var sent félagsmönnum 65 ára og eldri.
Fundurinn var haldinn í framhaldi af því að
upp kom sú hugmynd að styrkja tengsl og
nýta krafta og reynslu eldri félagsmanna
við að efla starfsemi VFÍ.

Heimsóknir í skólana
Á hverju hausti kynna forsvarsmenn VFÍ
fyrsta árs nemum í verkfræði starfsemi
félagsins. Einnig er það fastur liður að
halda hádegisfundi í skólunum þar sem
nemendum er boðið upp á hressingu um

leið og þeir fá kynningu á félaginu. Þeim
sem lengra eru komnir í verkfræðináminu
er boðið í heimsókn í Verkfræðingahúsið í
svokallaðar „vísindaferðir”.

Námssjóður J.C. Möller
Námssjóður J.C. Möller frá 6. október
1938, hefur úthlutað styrkjum til efnilegra
íslenskra stúdenta, sem stunda nám, eða
ætla sér að stunda nám í tækniháskóla
á Norðurlöndum. Styrkurinn er þó
sérstaklega ætlaður þeim sem stunda, eða
ætla sér að stunda nám í rafmagnsverkfræði
og þá einkum þeim er stunda, eða ætla
sér að stunda nám í Danmarks Tekniske
Universitet í Kaupmannahöfn. Ekki var
úthlutað úr sjóðnum á árinu.

Glæsileg aðstaða
Aðal fundasalurinn í Verkfræðingahúsi
hefur verið vel nýttur. Félagsmönnum
stendur til boða að taka salinn á leigu
fyrir fundi og mannfagnaði og hefur það
mælst vel fyrir enda er salur glæsilegur að
aðstaðan eins og best verður á kosið.

Félagsskírteini
VFÍ gerði samning við Íslandskortið um
útgáfu á rafrænu félagsskírteini. Marvíslegir
afslættir fylgja notkun kortsins og eru
upplýsingar á islandskortid.is þar sem
afsláttarkjör eru uppfærð reglulega.
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Samstarf innanlands og erlendis
Félagafjöldinn
Í ársbyrjun 2018 voru félagsmenn VFÍ 4210. Í
árslok 2017 voru konur 16,8% félagsmanna.
Skrifstofa VFÍ veitir einnig félagsmönnum í
Stéttarfélagi tölvunarfræðinga og Stéttar
félagi byggingarfræðinga þjónustu. Í árslok
2017 voru félagsmenn í þessum tveimur
félögum samtals 587.

Fjölgun kvenna – lægri
meðalaldur
Við samantekt úr félagakerfinu í árslok
2017 vakti tvennt sérstaka athygli. Í fyrsta
lagi hve konum hefur fjölgað í stéttinni
og í öðru lagi jákvæð þróun varðandi
aldurssamsetningu. Þetta sést vel er bornir
eru saman 30 – 34 ára aldurshópurinn og

65 – 69 ára hópurinn. Yngri hópurinn er
nærri þrefalt fjölmennari en sá eldri og
konur eru um þriðjungur félagsmanna í
aldurshópunum 30 – 34 ára en einungis
þrjár konur eru í hópunum 65-69 ára af 240.

Samstarf við HÍ og HR
Verkfræðingafélag Íslands leggur mikla
áherslu á gott samstarf við Verkfræði- og
náttúruvísindasvið Háskóla Íslands og
Tækni- og verkfræðideild Háskólans í
Reykjavík. Samstarfið við skólana er afar
mikilvægt því eitt af meginmarkmiðum
félagsins er að standa vörð um starfsheitið
og tryggja gæði náms í verkfræði og
tæknifræði hér á landi.

Fjöldi félagsmanna VFÍ í ársbyrjun 2000 - 2018
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

198

4012

13
981

49
1198

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Fullgildir félagar

Ungfélagar

Kynningarfundir og vísindaferðir fyrir nema
eru fastur liður. VFÍ tók þátt í Framadögum
háskólanna. Það er mjög mikilvægt að hafa
sterk tengsl við skólana og margir höfðu
áhuga á að ræða við fulltrúa félaganna um
ýmislegt sem varðar námið og hvað tekur
við þegar út á vinnumarkaðinn er komið.

Samstarf við Vísindasmiðju HÍ.
Verkfræðingafélags Íslands og Vísinda
smiðja Háskóla Íslands hafa tekið höndum
saman um að efla áhuga ungs fólks
á vísindum, tækni og nýsköpun sam
kvæmt samstarfssamningi sem Jón Atli
Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, og Páll
Gíslason, formaður Verkfræðingafélagsins,
undirrituðu í marsmánuði 2018.
Á grundvelli samningsins veitir Verk
fræðingafélagið Vísindasmiðjunni styrk
til þess að vinna fræðsluefni fyrir vef
Vísindasmiðjunnar. Byrjað verður á efni
tengt forritun en Vísindasmiðjan hefur lagt
aukna áherslu á að efla færni bæði kennara
og nemenda í að nýta möguleika forritunar
og tengja hana mismunandi námsgreinum.
Samstarfssamningurinn gerir einnig
ráð fyrir að Vísindasmiðjan taki þátt í
Fjölskyldudegi verkfræðinnar.
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Norðurlandasamstarf
ANE - Association of Nordic
Engineers
Á starfsárinu urðu kaflaskil í þátttöku
VFÍ í norrænu samstarfi. Frá 1. janúar
2018 varð félagið aðili að ANE sem er
samstarfsvettvangur félaga verkfræðinga
og tæknifræðinga í Danmörku, Svíþjóð og
öðru af tveimur félögum í Noregi. Hlutverk
ANE er að gæta hagsmuna norrænna
verkfræðinga og tæknifræðinga bæði
innan Norðurlandanna og í alþjóðlegu
tilliti. Í dag eru um 360 þúsund félagsmenn
í aðildarfélögum ANE. Á vef ANE, www.
nordicengineers.org eru greinargóðar
upplýsingar um starfsemina.

Nording
Nording er samstarfsvettvangur norrænna
félaga verkfræðinga og tæknifræðinga.
Einnig hefur félagið í Eistlandi fulla aðild
að Nording. Aðalfundur er haldinn einu
sinni á ári og á hann mæta formenn og
framkvæmdastjórar félaganna.
Tólf félög eiga aðild að Nording og eru
félagsmenn þeirra samtals um 400 þúsund.
Meðal verkefna Nording er samræming á
stefnu félaganna í Evrópusamstarfi og að
koma fram fyrir hönd félaganna gagnvart
Evrópusambandinu og stofnunum þess.
Á aðalfundum Nording bera forsvars
menn félaganna saman bækur sínar um
stöðu mála á vinnumarkaði og helstu
verkefni hvers félags.
Á vef Nording er að finna ýmsar upp
lýsingar um starfsemina. Slóðin er: www.
nording.org
Aðalfundur Nording 2017 var haldinn
hér á landi í ágúst.

Gestaaðild

Íslandsnefnd FEANI

Í gildi er samkomulag norrænna félaga
verkfræðinga og tæknifræðinga um gesta
aðild. Samkomulagið geta þeir félagsmenn
nýtt sér sem starfa í norrænu landi utan
heimalands síns. Það nær til níu norrænna
félaga tæknifræðinga og verkfræðinga auk
VFÍ.
Gestafélagi hefur sama rétt í norrænum
félögum tæknifræðinga og verkfræðinga og
almennir félagsmenn en hefur ekki atkvæðisog kjörgengisrétt. Þá er lögfræðikostnaður
ekki innifalinn í gestaaðild og verður því
aðeins greiddur að móðurfélag samþykki
greiðsluna. Samkomulagið nær heldur ekki
til atvinnuleysisbóta.
Hægt er að vera gestafélagi í mesta lagi í
þrjú ár. Gestaaðild fellur niður ef viðkomandi
félagsmaður segir sig úr heimafélaginu, á
Íslandi VFÍ, eða hættir störfum í viðkomandi
landi. Samkomulagið gildir ekki um málefni
nema (ungfélaga), eftirlaunaþega eða
félagsmanna sem af öðrum orsökum eru
ekki fullgildir félagsmenn. Gestaaðildin er
gjaldfrí fyrir félagsmenn að því tilskyldu að
félagsaðildin í heimafélaginu sé í gildi og
félagsgjöld í skilum.

Verkfræðingafélag Íslands er aðili að FEANI,
Evrópusamtökum félaga verkfræðinga og
tæknifræðinga. Í hverju aðildarlandi starfa
landsnefndir og starfar Íslandsnefnd FEANI
á vegum VFÍ. Steindór Guðmundsson
formaður MVFÍ tók við formennsku í
Íslandsnefnd FEANI á starfsárinu.

92,4% búa á Íslandi
Flestir félagsmenn VFÍ eru búsettir á Íslandi,
eða 92,4% en aðeins 7,6% erlendis. Af
þeim sem búa erlendis eru lang flestir á
Norðurlöndunum eða 72%, annarsstaðar í
Evrópu búa 14,3% og 13,7% utan Evrópu.

Aðalfundur FEANI er haldinn í september/
október á hverju ári í einhverju aðildar
landanna, sem nú eru 32 talsins og auk
þess eru tvö önnur lönd með aukaaðild.
Félagsmenn aðildarfélaganna teljast vera
um 3,5 milljónir. Íslandsnefndin hefur lagt
áherslu á að senda fulltrúa á aðalfundinn
á hverju ári, og er það að jafnaði formaður
nefndarinnar sem hann sækir.

Ársfundur FEANI 2017
Ársfundur FEANI 2017 var haldinn 6.
október í Vínarborg og í tengslum við
hann var haldinn í þriðja sinn „Dagur
verkfræðinnar“ þann 5. október.
Auk ársfundarins eru tvisvar á ári haldnir
fundir landsnefndanna: „National Members
Forum“, sem Ísland hefur yfirleitt ekki tekið
þátt í, nema ef þeir eru haldnir í tengslum
við ársfundinn.
Sérstakir fundir þriggja svæðishluta
innan FEANI eru svo líka haldnir reglulega
til að fara yfir og samræma sjónarmið. Ísland
er í FEANI –North, en þar eru Norðurlöndin,
Eistland, Bretland, Írland og Rússland.
Haustfundur FEANI-North var haldinn á
Íslandi í ágúst 2017, og Ísland sendi einnig
fulltrúa á FEANI-North fund sem haldin var
í Kaupmannahöfn í febrúar 2018. Á þann
fund fund mættu fulltrúar Norðurlandanna,
Bretlands og Írlands, en Rússar og Eistar
sendu ekki fulltrúa til Kaupmannahafnar.
Næsti aðalfundur FEANI verður haldinn 5.
október 2018 á Möltu. Til tals hefur komið
hjá Íslandsdeild FEANI að bjóða Reykjavík
fram sem fundarstað árið 2019, en ekkert
hefur þó verið ákveðið enn.
F.h. Íslandsnefndar FEANI
Steindór Guðmundsson, formaður
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Áritun endurskoðenda
Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings
fyrir Félagssjóð Verkfræðingafélags Íslands
fyrir árið 2017. Ársreikningurinn hefur að
geyma áritun stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og
sundurliðanir nr. 1-13.
Við höfum skipulagt og hagað vinnu
okkar í samræmi við viðurkenndar aðferðir á
Íslandi við gerð óendurskoðaðra ársreikninga
með það að markmiði að aðstoða stjórn
Verkfræðingafélags Íslands við að leggja fram
ársreikning sem er í samræmi við lög og góða
reikningsskilavenju á Íslandi. Ársreikningurinn
er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum
upplýsingum. Við höfum tekið ákveðna liði
árs
reikning
sins til sérstakrar skoðunar og
yfirfarið framsetningu hans í heild.
Við höfum ekki endurskoðað ársreikning
inn og þar af leiðandi ekki sannreynt grund
völl hans að öðru leyti en að framan segir.
Framsetning ársreikningsins er í samræmi
við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi
og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og
skipta máli koma þar fram.

Verkfræðingafélag Íslands og Tækni
fræðingafélag Íslands sameinuðust 1. desem
ber 2016 og sameinað félag tók til starfa 1.
janúar 2017. Það sama átti við um aðra fag
sjóði og kjarasjóði félaganna. Í uppgjöri þessu
sem ber nafn„Félagssjóðs Verkfræðingafélags
Íslands“, er því um að ræða sameiginlegt
uppgjör; Félagssjóðs VFÍ, Félagssjóðs TFÍ,
Kjarafélags TFÍ og Félags stjórnenda og
sjálfstætt starfandi tæknifræðinga – STFÍ.
Fjárhæðir þessa ársreiknings sýna þannig
sam
eiginlegan rekstur þessara félaga á
árinu og það sama á við um framsetningu
samanburðarfjárhæða vegna ársins 2016.
Samkvæmt
rekstrarreikningi
nam
rekstrar
hagnaður ársins tæpum 55,3 mkr.
en rekstrartekjur námu tæpum 203,4 mkr.
Heildareignir í lok ársins samkvæmt efna
hagsreikningi námu rúmum 206,1 mkr. en
heildarskuldir tæpum 30,6 mkr. á sama tíma.
Eigið fé var því jákvætt um tæpar 175,6 mkr.
í árslok.
Reykjavík, 9. apríl 2018.
Kristinn Gestsson, löggiltur
endurskoðandi.

Ég undirritaður félagskjörinn skoðunarmaður Verkfræðingafélags Íslands, hef yfirfarið
ársreikning þennan. Hann er í samræmi við lög og reglur félagsins og legg ég til að hann
verði samþykktur.
Reykjavík, 10.apríl 2018.
Torfi G. Sigurðsson
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Ársreikningur félagssjóðs VFÍ 2017
Rekstrarreikningur
2017

2016

128.675
20.309
54.399
203.383

111.472
15.718
48.074
175.264

Hagnaður/tap af aðalstarfsemi

75.054
13.416
1.912
3.129
8.818
2.313
104.642
98.741

84.338
13.178
4.004
2.962
14.033
3.191
121.706
53.558

Aðrar tekjur og gjöld
Útgáfumál og vefumsjónarkerfi
Félagakerfi, vélbúnaður ofl.
Fundir, ráðstefnur og kynningarstarf
Innlent og erlent samstarf
Kjarakannanir og námskeið
Lögfræðikostnaður
Sérverkefni og deildir
Aðrar tekjur og gjöld alls

- 5.209
- 10.323
- 5.200
- 5.522
- 1.612
- 5.877
- 12.864
- 46.607

- 6.458
- 7.602
- 5.655
- 4.463
- 1.579
- 9.706
- 5.478
- 40.941

52.134

12.617

4.431
-836
-453
3.142
55.276

5.152
-903
-590
3.659
16.276

Rekstrartekjur
Félagsgjöld
Félagsgjöld SFB og ST
Umsýslugjöld sjóða
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld
Húsnæðiskostnaður
Aðkeypt þjónusta
Þjónustusamningar
Skrifstofukostnaður
Stjórnarlaun-samninganefndir
Rekstrargjöld alls

Hagnaður/tap án fjármagnsliða
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur
Fjármagnstekjuskattur
Vaxtagjöld / bankakostnaður
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

Efnahagsreikningur pr. 31.12.2017
2017
Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir:
Skammtímakröfur
Handbært fé:
Samtals eignir

0

2016
0

37.167
168.956

44.783
115.206

206.123

159.989

2017

2016

Skuldir og eigið fé
Eigið fé:
Óráðstafað eigið fé
Skuldir:
Skammtímaskuldir

175.564

122.287

30.559

37.702

Samtals skuldir og eigið fé

206.123

159.989
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Ársreikningur Verkfræðingahúss SES 2017
Rekstrarreikningur hússjóðs VFÍ 2017
2017

2016

23.249

21.926

Rekstrartekjur alls

23.249

21.926

Rekstrargjöld alls

6.212
930
310
7.452

5.800
877
298
6.975

Hagnaður/tap án fyrninga og fjármagnsliða

15.797

14.951

Fyrningar alls

-6.268
-6.268

-8.179
-8.179

Hagnaður/tap án fjármagnsliða

9.529

6.772

-286

-555

9.243

6.217

Rekstrartekjur
Húsaleiga

Rekstrargjöld
Rekstur fasteigna
Framlag til samrekstrar
Annar kostnaður

Fyrningar fasteignar

Fjáreigntekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

Efnahagsreikningur pr. 31.12.2017
2017
Eignir
Fastafjármunir:
Engjateigur 9

2016

392.069

383.718

Fastfjármunir alls

392.069

383.718

Veltufjármunir:
Skammtímakröfur
Handbært fé
Veltufjámunir alls

380
40
420

291
82
373

392.489

384.091

Samtals eignir

2017

2016

Skuldir og eigið fé
Eigið fé:
Óráðstafað eigið fé
Fyrningarsjóður fasteignar
Eigið fé alls

366.412
24.047
390.459

348.818
19.812
368.630

Skuldir
Framkvæmdalán VFÍ
Skammtímaskuldir
Skuldir alls
Samtals skuldir og eigið fé

0
2.030
2.030
392.489

13.309
2.152
15.461
384.091
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Ársskýrsla KVFÍ
Í stjórn KVFÍ eru:
Birkir H. Jóakimsson, formaður
Hlín Benediktsdóttir, varaformaður
Erlendur Örn Fjeldsted
Heimir Örn Hólmarsson
Ólafur Vignir Björnsson

Varamenn í stjórn KVFÍ:
Helga Helgadóttir
Kristín Arna Ingólfsdóttir
Stefán A. Finnsson
Aukinn fjöldi félagsmanna á almennum
markaði hefur leitt til þess að einstaklings
bundin þjónusta á vegum skrifstofunnar
eykst jafnt og þétt. Dæmi um það er
undir
búningur launaviðtala, yfirlestur
ráðningarsamninga, lausn ágreiningsmála
við vinnuveitendur og ýmis önnur ráðgjöf.
Ennfremur hefur orðið umtalsverð aukning
á verkefnum sem unnin eru í samstarfi við
stjórnvöld til dæmis hefur fjöldi beiðna um
veitingu umsagna um atvinnuleyfi farið
fjölgandi í takt við sívaxandi aukningu
erlendra sérfræðinga sem ráða sig til starfa
hér á landi.
Lögfræðikostnaður var heldur lægri en árið
á undan. Sú þjónusta er afar mikilvæg og
ómetanlegt bakland fyrir félagsmennina.
Á síðasta starfsári var undirritaður samstarfs
samningur við Líf og Sál sálfræðiþjónustu
með það að markmiði að bæta þjónustu
við félagsmenn sem leita til félagsins vegna
eineltis, samskiptaörðugleika og annars
misréttis sem þeir kunna að verða fyrir á
vinnumarkaði.
Vinna við innleiðingu launakerfisins Starfsmats
innan sveitarfélaga var haldið áfram á síðasta

starfsári á vettvangi Sambands sveitar
félaga og er stefnt að því að þeirri vinnu
verði lokið hvað félagsmenn VFÍ varðar fyrir
lok næsta starfsárs.
Stjórn kjaradeildar VFÍ hélt átta fundi á
starfsárinu og samkvæmt fundargerðum
voru meðal annars tekin til umfjöllunar mál
er vörðuðu endurskoðun kjarasamninga,
kjarakannanir og stofnanasamninga.

Kjarasamningar
Árin 2015 og 2016 voru gerðir nýir kjara
samningar við flesta viðsemjendur.
Samningar ríkisins, sem byggðu á niður
stöðum Gerðardóms settu strik í reikning
inn enda hækkanir umtalsverðar.
Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði
eru:
Við SA – Samtök atvinnulífsins
Við FRV- Félag ráðgjafarverkfræðinga
Við RARIK
Við OR – Orkuveitu Reykjavíkur
Kjarasamningar á opinberum vinnumarkaði
eru :
Við Ríkið, Reykjavíkurborg og önnur sveitar
félög.
Á síðasta starfsári hefur staðið yfir vinna
við endurskoðun á ótímabundnum
kjarasamningi félagsins við SA. Stefnt var
að því að réttindaákvæði samningsins
yrðu uppfærð með sama hætti og gert var
í kjarasamningi BHM við SA á síðasta ári
enda samningarnir nær samhljóða. Þeirri
vinnu er nú lokið og liggja nú fyrir drög að
uppfærðum kjarasamningi við VFÍ. Stefnt er
að því að nýr samningur verði borinn upp
til samþykktar í kjaradeild félagsins á allra
næstu vikum.

Þar sem kjarasamningurinn við SA innheldur
hvorki launatöflur né prósentuhækkanir er
rétt að líta til lágmarkshækkana í samningi
SA og ASÍ sem var 6,2% frá 1. janúar 2016,
4,5% frá 1. maí 2017 og 3% frá 1. maí 2018.
Hann hefur áhrif á heildarhreyfingu launa á
almenna markaðanum og þar af leiðandi á
markaðslaun verkfræðinga.

Stofnanasamningar
Vinnu við gerð stofnanasamninga við
ríkisstofnanir var haldið áfram á síðasta
starfsári. Þegar þetta er ritað er búið
að ljúka við gerð stofnanasamninga
við Þjóðskrá Íslands, Sjúkratryggingar
Íslands, Vegagerðina, Umhverfisstofnun,
Landspítalann,
Orkustofnun
og
Samgöngustofu.
Vinna
við
gerð
stofnanasamninga við þær ríkisstofnanir
þar sem mestur fjöldi félagsmanna starfar
er því langt komin.

Námskeið
Á síðasta starfsári var haldið tveggja daga
námskeið fyrir trúnaðarmenn félagsins um
störf, verksvið og ábyrgð trúnaðarmanna.
Jafnframt var haldið námskeið um
launaviðtöl þar sem meðal annars var farið
yfir grundvallaratriði í samningatækni
sem var vel sótt. Aðsókn á námskeið um
launaviðtöl er að jafnaði mikil og er því
stefnt að því að bjóða upp á slíkt námskeið
á vegum félagsins a.mk. árlega sem mun
standa öllum félagsmönnum til boða, þeim
að kostnaðarlausu.
Elsa M. Rögnvaldsdóttir,
sviðsstjóri kjaramála.
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Skýrsla Fjölskyldu- styrktarsjóðs VFÍ 2017
Stjórn Fjölskyldu- og
styrktarsjóðs VFÍ starfsárið
2017-2018:

Rekstrarreikningur
2017

2016

46.168
46.168

42.133
42.133

Hagnaður/tap án fjármagnsliða

69.922
4.617
773
75.312
-29.144

48.644
4.213
1.066
53.923
-11.790

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

2.352
-26.792

2.845
-8.945

Rekstrartekjur
Iðgjöld

Auður Ólafsdóttir
Hulda Guðmundsdóttir
Hermann Ólason
Bjarni Bentsson
Hreinn Ólafsson

Rekstrartekjur alls

Sjóðfélagar eru starfsmenn ríkisins og
sveitarfélaga og starfsmenn opinberra
hlutafélaga sem félagið gerir kjarasamninga
við. Fjöldi sjóðfélaga er 656 þarf af eru
félagar í VFÍ 577 og 79 aðrir.
Veittir voru 710 styrkir alls.

Rekstrarreikningur
Á meðfylgjandi rekstrarreikningi sést
að iðgjöld ársins námu 46,2 mkr. og
hækkuðu um 10% milli ára. Styrkir námu
69,9 mkr. Rekstrargjöld voru um 5,4 mkr.
Gjöld umfram tekjur námu 26,8 mkr. og
var óráðstafað eigið fé í árslok 2016 var
71,3 mkr. Þetta er sjöunda árið í röð sem
heildarupphæð styrkja er hærri en greidd
iðgjöld. Þegar hefur verið gerð tillaga um
breytingar á úthlutunarreglum svo hægt
sé að standa við skuldbindingar.

Rekstrargjöld
Styrkir og hóprannsókn
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Rekstrargjöld alls

Efnahagsreikningur pr. 31.12.2017
Eignir
Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Handbært fé
Skuldir og eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Skammtímaskuldir

Fjöldi greiddra styrkja úr
Fjölskyldu og styrktarsjóði VFÍ
700
710

500
400
300

1.632
69.651
71.283

3.835
90.664
94.499

65.768
5.515
71.283

92.616
1.883
94.499
Sjóðfélagar
Fjölskyldu og styrktarsjóðs VFÍ
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Skýrsla Sjúkrasjóðs VFÍ 2017
Rekstrarreikningur

Stjórn Sjúkrasjóðs fyrir
starfsárið 2017 til 2018:

2017

2016

259.883
259.883

226.700
226.700

Hagnaður/tap án fjármagnsliða

177.463
25.988
1.205
204.656
55.227

136.606
22.669
1.554
160.829
65.871

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

31.668
86.895

22.213
88.084

Rekstrartekjur
Iðgjöld

Hulda Björg Þórisdóttir
Halldór Árnason
Björgvin Áskelsson
Helgi Baldvinsson
Þór Hallgrímsson

Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Styrkir og hóprannsóknir
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður

Sjóðfélagar eru starfsmenn á FRV verk
fræðistofum og starfsmenn á almennum
markaði. Á síðastliðnu ári voru veittir 2160
styrkir sem er 51,7% fjölgun frá árinu áður.

Rekstrargjöld alls

Rekstrarreikningur
Á meðfylgjandi rekstrarreikningi sést að
iðgjöld ársins 2017 námu tæpum 260 mkr.
sem er 14,6% hækkun frá 2016. Styrkir
námu tæplega 177,5 mkr og hækka um
30% milli ára. Rekstrargjöld voru 27,1 mkr.
Sjóðfélagar voru 2343 í árslok 2017
þ.e.a.s. þeir sem greidd voru iðgjöld fyrir á
árinu.

Efnahagsreikningur
Fjöldi greiddra styrkja úr
Sjúkrasjóði VFÍ
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Iðgjöld
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Óráðstafað eigið fé

2017

2016

44.815
608.824
291.194
944.833

50.867
411.547
389.708
852.122

930.979
13.854
944.833

843.851
8.271
852.122

Fjöldi greiddra styrkja Sjúkrasjóðs
Ár

Fjöldi styrkja

% aukning

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

205
296
353
553
759
789
839
1276
1424
2160

44,4
19,3
56,7
37,3
4,0
6,3
52,1
11,6
51,7
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Skýrsla Vísinda- og starfsmenntunarsjóðs VFÍ 2017
Rekstrarreikningur

Stjórn sjóðsins var á síðasta
starfsári skipuð eftirtöldum
fulltrúum VFÍ, ríkisins og
Reykjavíkurborgar:
Geir Guðmundsson, VFÍ
Óli Jón Gunnarsson, VFÍ
Ragnhildur Ísaksdóttir, f.h. Rvk. borgar
Einar Mar Þórðarson, f.h. fjármálaráðherra
Vísinda- og starfsmenntunarsjóður VFÍ byggir
á samkomulagi félagsins við fjármálaráðherra
f.h. ríkissjóðs og við Reykjavíkurborg frá 1989.
Það eru starfsmenn ríkisins og stofnana og
opinberra hlutafélaga, í eigu ríkisins auk
sveitarfélaga sem eiga rétt á að greitt sé fyrir
þá í sjóðinn.
Almennt er iðgjaldið 1,72% af dagvinnu
launum.
Á árinu 2016 var úthlutunarreglum
breytt þannig að sk biðtímaregla var felld
niður.
Þá eru styrkir til tölvukaupa ekki lengur
tengdir rétti til annarra styrkja.
Iðgjöld 2017 námu 87,2 mkr. Heildar
upphæð styrkja var 43,3 mkr.

600

79

500

0

95.205
0
95.205

Hagnaður án fjármagnsliða

43.288
9.084
847
53.219
37.621

46.269
9.521
2.119
57.909
37.296

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

7.982
45.603

7.558
44.854

Rekstrargjöld
Styrkir
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Rekstrargjöld alls

Skipting umsókna á milli efnisflokka
árið 2017 er eftirfarandi: 111 umsóknir til
náms, námskeiða og ráðstefnuferða, 107
umsóknir til kaupa á tölvubúnaði. Samtals
218 umsóknir.
Alls var greitt fyrir 649 einstaklinga til
sjóðsins árið 2017. Þar af voru félagar VFÍ
sem greitt var fyrir 570 og aðrir 79.

57
224

41

570

279

Félagar VFÍ

Aðrir

Eignir
Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Handbært fé
Skuldir og eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Skammtímaskuldir

2017

2016

15.681
432.954
448.635

19.359
338.555
357.914

334.166
114.469
448.635

288.243
69.671
357.914

Lykiltölur Vísinda- og
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Skýrsla Starfsmenntunarsjóðs VFÍ 2017
Stjórn sjóðsins var á
starfsárinu 2017-2018 skipuð
eftirtöldum fulltrúum VFÍ og
sveitarfélaganna:

Rekstrarreikningur
2017

2016

44.353
44.353

25.829
25.829

Hagnaður/tap án fjármagnsliða

0
4.435
0
4.435
39.918

0
2.583
0
2.583
23.246

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

2.570
42.488

1.817
25.063

Rekstrartekjur
Iðgjöld
Rekstrartekjur alls

Heiða Njóla Guðbrandsdóttir
Kristinn Steingrímsson,
Óskipaður þriðji fulltrúi
Starfsmenntunarsjóður VFÍ byggir í grunn
inn á kjarasamningi félagsins við Samtök
atvinnulífsins frá árinu 2011. Iðgjald í sjóðinn
er 0,22% af launum. Við sameiningu VFÍ og
TFÍ voru samdar starfsreglur fyrir sjóðinn og
undir lok árs 2017 var byrjað að taka á móti
umsóknum. Á nýju starfsári verður að greiða
út úr sjóðnum. Eigið fé sjóðsins var í lok árs
2017 kr. 114,5 millj.
Sjóðfélagar í lok ársins voru 1196 þar af
931 félagi í VFÍ og aðrir 255.

Lykiltölur
Starfsmenntunarsjóðs VFÍ
120,000

Rekstrargjöld
Styrkir
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Rekstrargjöld alls

Efnahagsreikningur
2017
Eignir
Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Óhafnir vextir
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2016

Iðgjöld

Styrkir

2017

Óráðstafað eigið fé

Skuldir og eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Skammtímaskuldir

2016

114.448
58
114.506

67.582
0
67.582

110.071
4.435
114.506

67.582
0
67.582
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Skýrsla Orlofssjóðs VFÍ 2017
Stjórn Orlofssjóðs VFÍ árið 20172018:
Margrét Edda Ragnarsdóttir (í ársleyfi)
Sveinn V. Árnason
Kristján Sturlaugsson
Helgi Páll Einarsson
Orlofssjóður VFÍ, áður SV, hefur starfað frá
1997 og sumarið 2018 verður tuttugasta
og fyrsta sumarið sem úthlutað er til
félagsmanna. Félagar í orlofssjóðnum eru
félagsmenn í VFÍ sem greitt er fyrir í sjóðinn
og aðrir í félögum sem skrifstofan þjónustar
og greitt er fyrir. Við sameiningu VFÍ og TFÍ
mun fjölgaði mikið í sjóðnum og hefur
stjórn brugðist við með því að kaupa hús
frá Danmörku sem er búið að reisa á lóðinni
að Álfasteinssundi 21. Þá voru keyptar
tvær lóðir í Húsafelli í upphafi árs 2017. Nú
býðst sjóðfélögum einnig að leigja íbúð í
Reykjavík sem er ánægjuleg nýjung fyrir
félagsmenn á landsbyggðinni.
Í febrúar 2016 keypti sjóðurinn húsið í
Árnesi sem hafði verið leigt út á sumrin
á sumrin í mörg ár. OVFÍ á tvö góð hús
í Hraunborgum í Grímsnesi sem voru
endurnýjuð árið 2015, íbúð við Sómatún
á Akureyri, áðurnefnt hús í Árnesi og í
ár leigir sjóðurinn einnig þrjú nýleg hús
skammt frá Borgarnesi sem hafa verið
mjög eftirsótt, tvö hús við Hreðavatn, íbúð
á Ísafirði, þrjár íbúðir á Akureyri, sumarhús
að Hrísum í Eyjafirði, sumarhús í Vopnafirði
og sumarhús að Staffelli á Héraði. Auk þess
býður sjóðurinn upp á leigu á tjaldvagni og
niðurgreiðslu á hótelgistingu með sölu á
hótelmiðum.
Umsóknir um sumarúthlutun 2017 voru 338
og tókst að úthluta 200 gistingum í húsum
og tjaldvögnum. Auk þess var sjóðfélögum
úthlutað miðum fyrir hótelgistingu.
Alls var greitt fyrir 2353 einstaklinga til
sjóðsins á árinu 2017. Félagar VFÍ sem greitt
var fyrir eru 1945

Rekstrarreikningur
2017

2016

Rekstrartekjur alls

67.955
0
9.914
77.869

61.396
-14.286
9.408
56.518

Rekstrargjöld alls
Framlag KTFÍ til greiðslu rekstrark. Orlofsj. KTFÍ
Hagnaður/tap/ án fjármagnsliða

21.541
7.608
9.344
2.816
4.847
46.156
0
31.713

20.912
7.989
8.211
2.492
5.155
44.759
-1.485
13.244

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

-401
31.312

47
13.291

Rekstrartekjur
Iðgjöld
Iðgjöld yfirfærð til BHM
Leigutekjur
Rekstrargjöld
Leigukostnaður
Rekstur orlofshúsa
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Fyrning sumarhúsa ofl.

Efnahagsreikningur
2017
Eignir
Fastafjármunir
Sumarhús
Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Handbært fé
Skuldir og eigið fé
Óráðstafað eigið fé
Skammtímaskuldir

Sjóðfélagar
Orlofssjóðs VFÍ
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Skýrslur deilda, nefnda og faghópa

Byggingarverkfræðingadeild
Ýmis mál og erindi berast á borð
Byggingarverkfræðingadeildar VFÍ (BVFÍ)
á hverju starfsári. Oft er verið að leita
umsagna og álits á málefnum sem tengjast
faginu. Ýmist er það stjórnin sem tekur að
sér vinnu er snýr að þessum erindum eða
aðrir félagsmenn og fer það allt eftir eðli og
umfangi hverju sinni.
Engir viðburðir voru á vegum
deildarinnar á starfsárinu.

Vélaverkfræðingadeild
Rólegt hefur verið yfir starsemi
Vélaverkfræðingadeildar VFÍ (VVFÍ) síðusut
ár og voru engur viðburðir á vegum
deildarinnar á síðastliðnu starfsári.

Deild stjórnenda og sjálfstætt
starfandi
Tilgangur deildarinnar er að vera
vettvangur stjórnenda og sjálfstætt
starfandi félagsmanna innan VFÍ og annarra
sem kjósa að standa utan Kjaradeildar
og sinna málefnum þeirra eins og segir
í lögum félagsins. Félagsmenn VFÍ geta
valið hvorri deildinni þeir tilheyra, enda
er VFÍ ekki kjarafélag heldur deildaskipt
hagsmunafélag. Í stjórn Deildar stjórnenda
og sjálfstætt starfandi eru: Sveinn I.
Ólafsson formaður, Davíð Á. Gunnarsson,
Svana Helen Björnsdóttir og Gylfi Árnason,
varameðstjórnandi.
Deildin stóð fyrir morgunfundi í maí
2017 um stöðu Íslands í loftslagsmálum.
Einnig kom deildin að undirbúningi
ráðstefnu um skipulagsferli framkvæmda
sem haldin verður í lok apríl 2018.
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Norðurlandsdeild VFÍ
Aðalfundur
Aðalfundur NVFÍ var haldinn laugardaginn
24.mars 2017. Á dagskrá aðalfundar
voru hefðbundin aðalfundarstörf. Allir
stjórnarmenn gáfu kost á sér til áfram
haldandi setu og var Eva Hlín Dereksdóttir
endurkjörin formaður og Freyr Ingólfsson
gjaldkeri
félags
ins.
Björgvin
Smári
Jónsson var kjörinn ritari stjórnar. Kristinn
Magnússon og Sigurður Hlöðversson voru
kosnir meðstjórnendur. Nýr varamaður
kom inn í stjórnina, Sigurjón Þórsson, og
gaf Steinar Magnússon áfram kost á sér
sem varamaður. Einnig voru þeir Pétur
Torfason og Eiríkur Jónsson endurkjörnir
skoðunarmenn ársreikninga.
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa var
farið yfir ný lög félagsins sem samin voru
vegna sameiningar VFÍ og TFÍ. Lögin voru
samþykkt á fundinum. Leiða þau meðal
annars til þess að framvegis á aðalfundum
verður kosið um tvo aðalmenn og einn
varamann og annað hvert ár verður
formaður kosinn. Sérhver stjórnarmaður er
því kosinn til tveggja ára í senn. Jafnframt
var farið yfir reikninga bæði NTFÍ og NVFÍ
og að lokum var sameinaður reikningur
félaganna samþykktur.
Birgir H. Jóakimsson formaður Kjaradeildar
og Páll Gíslason formaður VFÍ mættu á
fundinn og svöruðu spurningum viðstaddra
um sameiningu félaganna.

Síldarkvöld
Árlegt Síldarkvöld var haldið á Greifanum
að loknum aðalfundarstörfum.
Veislustjóri kvöldsins var Franz Árnason og
ræðumaður var Gunnar Larsen hjá Frost.
Gunnar sagði frá verkefnum fyrirtækisins
innanlands sem og erlendis. Fundurinn var
vel heppnaður og vel sóttur. Að erindum
loknum var snæddur kvöldverður.

Stjórnarfundir
Stjórn hefur fundað nokkrum sinnum á
starfsárinu.

Haustferð
Haustferð Norðurlandsdeildarinnar var
heimsókn til Slippsins og Samherja.
Gengið var um athafnasvæði Slippsins og
fengum við sýningu á deildum og aðstöðu
fyrirtækisins. Að lokinni skoðunarferð hjá
Slippnum var farið um borð í Björgúlf, nýjan
togara Samherja, og skipið skoðað hátt og
lágt í fylgd starfsmanna Samherja. Loks
fengum við kynningu og veitingar í kaffi

stofu Slippsins. Að því loknu var farið í
rútu gegnum Vaðlaheiðargöng. Hópnum
var skipt í tvennt og fengum við kynningu
á framkvæmdinni og keyrðum inn í mið
göngin, ekki var mögulegt að keyra í gegn
vegna vinnuvéla sem voru að störfum.
Um kvöldið var farið út að borða á Strikið.
Þátttaka var um 30 manns.

Aðrir viðburðir
Í maí 2017 hélt Sverrir Jan Norðfjörð,
framkvæmdastjóri Þróunar- og tæknisviðs
hjá Landsneti, fjölsótt erindi um stöðu
raforkudreifingar á Norðurlandi. Útskýrði
Sverrir á skilmerkilegan hátt hvaða áskoranir
Landsnet glímir við í raforkudreifingu.
Í lok síðasta árs kynnti Bjarki Ásbjarnar
son starfsemi hugbúnaðarfyrirtækisins
Hugfimi. Bjarki er framkvæmdastjóri fyrir
tækisins og sagði á skemmtilegan hátt frá
verkefnum félagsins og einnig frá vinnulagi
þeirra. Starfsmenn eru bæði í Reykjavík og
á Akureyri og var því mikilvægt að vinna
samkvæmt formlegum ferlum og skýrri
verkefnastjórnun.
Í janúar á þessu ári var Samlokufundur
á KEA um Akureyrarflugvöll og Isavia.
Hjördís Þórhallsdóttir flugvallarstjóri og
umdæmisstjóri flutti erindi um rekstur
Akureyrarflugvallar og kynnti jafnframt
starfsemi Isavia á Norðurlandi. Áhugaverður
og vel heppnaður fundur. Rúmlega 30
félagsmenn sóttu fundinn

Lokaorð
Samvinna innan stjórnar hefur verið til
fyrirmyndar. Stefnan er ávallt að vera
nokkra viðburði á hverju ári en ljóst að
Samlokufundir mættu vera fleiri. Þeir eru
vel sóttir af félagsmönnum og eru kjörin
vettvangur til að auka tengsl verkfræðinga
og tæknifræðinga á svæðinu.
Stjórn NVFÍ vill þakka félögum ágætt
samstarf á starfsárinu og væntir enn frekari
og virkari þátttöku félaga á því starfsári
sem framundan er. Hafi félagsmenn tillögu
að fyrirlestrum á Samlokufundum hvetur
stjórn þá til að koma þeim á framfæri við
einhvern stjórnarmanna.
F.h stjórnar NVFÍ,
Eva Hlín Dereksdóttir, formaður.

Austurlandsdeild VFÍ
Aðalfundur
Fyrsti aðalfundur sameinaðra deilda AVFÍ
og ATFÍ undir nafni AVFÍ, var haldinn 29.
mars 2017. Páll Gíslason formaður VFÍ fór
yfir stöðuna eftir sameiningu VFÍ og TFÍ og
framtíðarsýn sameinaðs félags. Að loknu
erindi svaraði hann spurningum félags
manna. Nærst tók Árni B. Björnsson
framkvæmdastjóri VFÍ við og ræddi um
kjarasjóði félagsins, sóknarfæri í orlofs
húsamálum og svaraði spurningum um
kjaramál og starfsemi félagsins almennt.
Eftir þessi góðu erindi var gert hlé og veittar
voru léttar veitingar. Að loknu hléi tóku við
hefðbundin aðalfundarstörf þar sem farið
var yfir starf félagsins á liðnu starfsári. Árni
Björn fór yfir rekstraryfirlit félagsins. Fór
hann einnig yfir ný lög félagsins sem voru
lögð til samþykktar fyrir félagsmenn og voru
þau samþykkt einróma af fundarmönnum.
Kosið var í stjórn og stjórnina skipa:
Valdimar Baldursson formaður, Birna
Ingadóttir, Bjarki Franzson, Kári Óttarsson,
Sigurður Freysson og Björgvin Friðriksson,
varamaður.

Stjórnarfundir
Stjórnin hefur fundað alls níu sinnum
á starfsárinu, þar sem skipulagðir voru
viðburðir og önnur starfsemi deildarinnar
á liðnu starfsári. Eins og áður voru
skoðaðir ýmsir möguleikar á áhugaverðum
námskeiðum fyrir félagsmenn á Austur
landi. Var þetta gert í samvinnu við
skrifstofuna í Reykjavík, Endurmenntun HÍ
og Austurbrú.

Námskeið
Kannaðir voru möguleikar á námskeiðum
sem myndu henta fyrir sem flesta
félagsmenn á svæðinu. Ákveðið var að reyna
að halda að minnsta kosti tvö námskeið á
starfsárinu. Því miður tókst aðeins að koma
því við að eitt námskeið var haldið en það
var námskeiðið „Beiting ÍST 30 og ÍST 35“
sem fór fram Í Austurbrú á Reyðarfirði þann
5. desember 2017. Þátttaka á námskeiðinu
var mjög góð og voru menn almennt mjög
ánægðir með hvernig til tókst. Kennarar
voru Bjarki Þór Sveinsson hrl. lögmaður
og Birgir Karlsson verkfræðingur. Annað
námskeið sem ákveðið var að halda á
síðasta starfsári „Power BI“ frestaðist fram
á næsta starfsár og verður haldið þann 10.
apríl næstkomandi.
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Haustferð
Sameiginleg haustferð ATFÍ og AVFÍ var farin
þann 30. september 2017. Að þessu sinni
var farið í dagsferð norður í land. Lagt var
af stað frá Neskaupstað kl. 8 um morguninn
og leið lá í gegnum Egilsstaði og haldið
norður í land. Byrjað var að heimsækja
jarðvarmastöðina að Þeistareykjum. Þar
tók á móti okkur Björn Hallgrímsson
öryggisstjóri svæðisins sem fræddi okkur
um uppbygginguna á svæðinu. Að lokni
góðri fræðslu og léttum veitingum var farin
skoðunarferð um svæðið.
Að þessu loknu var haldið af stað til
Húsavíkur og næsta stopp var hjá
Kísilverksmiðju PCC á Bakka við Húsavík.
Þar tók á móti okkur Birna Björnsdóttir
gæðastjóri verksmiðjurnar og fræddi okkur
um verksmiðju PCC og uppbygginguna
á Bakka. Eftir þessa fræðslu var keyrt um
svæðið en ekki fékkst leyfi til að fara inn í
byggingar að þessu sinni.
Að lokinni þessari heimsókn var keyrt á
Mývatn og þar var stoppað á Fosshóteli
Mývatni og snæddar voru dýrindis veitingar
og spjallað fram eftir kvöldi. Stjórn AVFÍ
hafði veg og vanda af skipulagningu
þessarar ferðar og vilja stjórnarmenn þakka
þeim félagsmönnum sem sáu sér fært að
taka þátt í þessari góðu ferð.

Tæknidagur fjölskyldunnar
Þann 6. október 2017 tók félagið þátt
í Tæknidegi fjölskyldunnar sem var

Rafmagnsverkfræðingadeild
haldin í Verkmenntaskóla Austurlands í
Neskaupstað. Þetta var í fimmta sinn sem
þessi viðburður var haldin af Austurbrú
og Verkmenntaskóla Austurlands með
stuðningi fyrirtækja á Austurlandi. Sigrún
S. Hafstein og Árni B. Björnsson komu frá
skrifstofunni í Reykjavík og voru okkur
til halds og trausts. Kynntu þau nám
og starfsmöguleika verkfræðinga og
tæknifræðinga fyrir gestum Tæknidagsins.
Eins og áður vorum við mjög ánægð við
viðtökurnar og klárlega er þessi viðburður
búinn að festa sig í sessi sem árlegur
viðburður hjá félaginu.

Lokaorð
Þetta fyrsta starfsár sameinaðra deilda á
Austurlandi (AVFÍ) hefur gegnið ljómandi
vel og vill stjórnin þakka félögum okkar
hérna fyrir austan fyrir þátttöku í þeim
atburðum sem félagið hefur haldið á
starfsárinu. Einnig viljum við þakka Árna
Birni og starfsfólki hans fyrir sunnan á
skrifstofunni fyrir einstaklega gott samstarf
og stuðning á starfsárinu. Stefnt er áfram
að öflugu félagsstarfi og festa þessa
atburði sem haldnir hafa verið enn frekar í
sessi. En ég minni enn og aftur á að þetta
er ekki gerlegt nema með virkri þátttöku
félagsmanna.
F.h. stjórnar AVFÍ,
Valdimar Baldursson, formaður.

Hlutverk deildarinnar er að efla kynningu
og samstarf meðal rafmagnsverkfræðinga
innanlands og utan. Einnig að auka
þekkingu félagsmanna í rafmagnsverkfræði
og öðrum skyldum fræðigreinum og stuðla
að viðgangi rafmagnstækni í landinu.
RVFÍ hefur staðið fyrir metnaðarfullum
ráðstefnum um rafbílavæðingu Íslands.
Í framhaldinu var stofnaður hópur á
Facebook „Rafbílar VFÍ“ til að miðla
upplýsingum og skapa umræðu. Nærri
2500 manns eru í hópnum og fjölgar
stöðugt.
Óvenju rólegt var yfir starfsemi deildarinnar
síðastliðið starfsár og voru engir viðburðir
á hennar vegum. Starf Orðanefndar RVFÍ
var kröftugt sem fyrr. Orðanefndin er elsta
starfandi orðanefnd landsins og hefur starf
hennar alla tíð verið mjög metnaðarfullt.
(Sjá nánar á bls. 24).
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Orðanefnd RVFÍ
Á árinu 2017 var fjallað um þrjá kafla
í Alþjóðlega raftækniorðasafninu, IEV.
Yfirferð þessara kafla lauk í marsbyrjun.
Raftækniorðasafn nefndarinnar á vefsíðu
Snöru hefur frá ársbyrjun 2013 verið
uppfært
samkvæmt
áframhaldandi
störfum nefndarinnar og hefur samstarfið
við Snöru gengið vel.
Raftækniorð er einnig að finna í Orðabanka
Íslenskrar málstöðvar en hafa ekki verið
uppfærð þar síðan í árslok 2015.
Heildarumfang
raftækniorðasafnsins
nemur nú um 21.300 íðorðum. Ýmsir
aðilar og ekki síst Þýðingamiðstöð
utanríkisráðuneytis leituðu sem oftar til
Orðanefndar rafmagnsverkfræðinga á
árinu með fyrirspurnir.
ORVFÍ ásamt VFÍ eru meðal stofnenda
Málræktarsjóðs og eiga því rétt á að sitja
aðalfundi sjóðsins. Sigurður Briem var
fulltrúi ORVFÍ og Jón Þóroddur Jónsson
fulltrúi VFÍ árið 2016.
Um áramótin 2017/2018 hafði ORVFÍ
komið saman á 1415 fundum frá árinu
1971 þegar fyrst var farið að færa
fundargerðir reglulega. Að meðaltali
hafa því verið haldnir rúmlega 30 fundir
árlega undanfarna fjóra áratugi. Það hefur
mjög auðveldað störf nefndarinnar að
hún hefur ávallt notið velvilja og rausnar
Orkustofnunar varðandi fundaraðstöðu og
veitingar á fundum.
Nefndin tók sér sumarleyfi frá júni þar til í
lok september.
Fundir nefndarinnar urðu sex á árinu 2017
og voru að jafnaði fimm á fundi hverju sinni.
Fram til þessa hafa fundir nefndarinnar
almennt verið um 30 á ári en hafa nú legið

niðri frá því í marsbyrjun 2017. Ástæður
þess eru að lokið hefur verið við íslenskun
allra kafla Alþjóðlega raftækniorðasafnsins,
IEV. Útgáfa nýrra kafla þess og endurskoðun
eldri kafla hefur dregist mjög frá áður gerðri
áætlun.
Eftirtaldir félagar eru nú í Orðanefnd
rafmagnsverkfræðinga:
Ívar Þorsteinsson
Jón Þóroddur Jónsson
Kristján Bjartmarsson
Ólafur Pálsson
Sigurður Briem, formaður nefndarinnar
Torfi Þórhallsson
Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, Ph. D. í
íslenskri málfræði, hefur starfað með
nefndinni undanfarin ár sem sérfræðingur
og ráðgjafi um íslenskt mál.
Sigurður Briem, formaður.

Íslenska hljóðvistarfélagið –
ÍSHLJÓÐ
Á aðalfundi félagsins 2. mars 2017 gáfu
Jakob Tryggvason og Kristín Ómarsdóttir
áfram kost á sér í stjórn ÍSHLJÓÐS og
voru kosin til áframhaldandi setu í
stjórn til þriggja ára. Síðastliðið ár hefur
Kristín Ómarsdóttir gengt formennsku,
Jakob Tryggvason verið gjaldkeri, Ólafur
Daníelsson verið ritari og Ingvar Jónsson
meðstjórnandi.
Frá síðasta aðalfundi hefur stjórn
félagsins, skipulagsnefnd og fagnefnd
unnið að undirbúningi samnorrænu
hljóðráðstefnunnar BNAM 2018 á Íslandi,
sem fer fram í Hörpu dagana 15. - 18.
apríl. Skipulagsnefnd fyrir ráðstefnuna
er skipuð sjö meðlimum úr Íslenska
hljóðvistarfélaginu.
Undirbúningur
ráðstefnunnar hefur farið fram í nánu
samstarfi við stjórn NAA og aðila fagnefndar
sem eru allir meðlimir aðildafélaga NAA.
Í sambandi við ráðstefnuna mun Jens
Holger Rindel halda Master Class um
hljóðeinangrun, dagana 13. - 14. apríl.
Íslenska hljóðvistarfélagið er aðildarfélag
NAA (Nordic Acoustics Association), EAA
(European Acoustics Association) og ICA
(international commission for acoustics)
og fulltrúi ÍSHLJÓÐS tekur þátt á árlegum
fundum NAA og EAA þegar hægt er.
Vegna undirbúnings ráðstefnunnar BNAM
2018 er áætlað að halda aðalfund á þriðja
ársfjórðungi 2018 í stað fyrsta ársfjórðungs
eins og venjan er.
Fyrir hönd stjórnar,
Kristín Ómarsdóttir, formaður Íslenska
hljóðvistarfélagsins.
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Ársskýrsla Kvennanefndar
Kvennanefnd VFÍ hefur starfað innan
Verkfræðingafélags Íslands síðustu 18
ár, allt frá stofnun hennar árið 2000.
Nefndin stendur árlega fyrir fjölbreyttum
viðburðum sem öllum er ætlað að styðja
við þríþætt starfsmarkmið nefndarinnar:
1. Að stuðla að því að konur hafi jafn mikil
áhrif og taki jafnan þátt í tækniþróun
og karlkyns kollegar þeirra.
2. Að skapa faglegar fyrirmyndir ungra
kvenna og þannig auka aðsókn þeirra
í námið sem og styrkja þær konur sem
fyrir eru í faginu.
3. Að styrkja tengslanet kvenna innan
verk- og tæknifræðistéttarinnar.
Í stjórn Kvennanefndar starfsárið 20172018 sátu þær Björg Guðjónsdóttir,
Emilía Valdimarsdóttir, Fida Abu Libdeh,
Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, Heiða Njóla
Guðbrandsdóttir, Jóhanna Björk Pálsdóttir,
Kolbrún Reinholdsdóttir og Sveinbjörg
Sveinsdóttir.
Á starfsárinu 2017-2018 stóð Kvenna
nefndin
fyrir
þremur
viðburðum.
Starfsárið hófst með fræðandi erindi
Lilju
G.
Karlsdóttur,
verkfræðings,
um stöðu og framtíð Borgarlínunnar.
Fundurinn var vel sóttur og mæltist vel
fyrir enda Borgarlínan verið í deiglunni.

Í nóvemberlok var síðan komið að fyrstu
fyrirtækjaheimsókn vetrarins en þá bauð
sprotafyrirtækið geoSilica Kvennanefnd
VFÍ í heimsókn í framleiðslustöð
fyrirtækisins
við
Hellisheiðarvirkjun.
Fida Abu Libdeh, tæknifræðingur og
annar frumkvöðla fyrirtækisins, tók á
móti hópnum og kynnti fyrirtækið og
framleiðsluferlið. Í febrúarmánuði þessa árs
stóð Kvennanefndin síðan fyrir hinu árlega
Rósaboði.
Rósaboðið var að þessu sinni haldið í
fimmta sinn og því óhætt að segja að það
sé búið að festa sig í sessi. Í Rósaboðinu
klöppum við nýútskrifuðum konum lof í
lófa og bjóðum öllum þeim konum sem
lokið hafa grunn- eða framhaldsprófi á sviði
verkfræði eða tæknifræði að koma og þiggja
rauða rós. Megintilgangur Rósaboðsins er
að sameina konur í faginu og fagna þeim
nýútskrifuðu. Á hverju ári höfum við fengið
spennandi fyrirlesara til að flytja erindi
og blása þeim nýútskrifuðu andanum í
brjóst. Að þessu sinni var það Sylvía Kristín
Ólafsdóttir, verkfræðingur og deildarstjóri
jarðvarmadeildar Landsvirkjunar sem flutti
erindi en Sylvía á spennandi bakgrunn
að baki, m.a. hjá Seðlabanka Íslands og
Amazon. Mæltist erindi Sylvíu afar vel fyrir
og gaf þeim nýútskrifuðu tækifæri til að
kynnast störfum framsækinna kvenna í
faginu. Rósaboðið er innblásið af mikilvægi
þess að skapa fleiri fyrirmyndir kvenna
í tæknigeiranum en rannsóknir sýna að

öflugar kvenfyrirmyndir eru lykilþáttur í að
auka ásókn kvenna í tækninám.
Tengt Rósaboðinu hefur Kvennanefndin
árlega tekið saman tölfræði um hlutfall
kvenna í faginu. Árið 2018 hafa um 500
konur hlotið starfsheitið verkfræðingur
og eru um 16% allra verkfræðinga.
Ef litið er til félagsmanna og þá bæði
grunnmenntunar og framhaldsmenntunar
eru konur um 25% verkfræðimenntaðra.
Athygli vekur þó að byggt á nýlegri úttekt
Verkfræðingafélagsins að mikill munur
er á hlutfalli kvenna eftir aldurshópum.
Til að mynda eru konur einungis um 1%
verkfræðimenntaðra í aldurshópnum 60-64
ára, en um þriðjungur verkfræðimenntaðra
á aldrinum 30-34 ára. Við færumst því
hraðbyri í rétta átt, enda eru það hagsmunir
stéttarinnar að jafna hlut kynjanna í faginu.
Þegar rýnt er í tölur tæknifræðinga er þó
lengra í land en konur eru einungis 5%
tæknifræðinga.
Á þessu ári mun Kvennanefndin stefna
áfram að fjölbreyttum viðburðum sem
höfða ættu til sem flestra. Til þess að
fræðast um störf Kvennanefndar VFÍ og sjá
upplýsingar um næstu viðburði bendum
við á facebooksíðu nefndarinnar: www.
facebook.com/kvennanefndvfi
Heiða Njóla Guðbrandsdóttir, formaður
Kvennanefndar VFÍ.
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Viðburðir 2017 – 2018
Yfirlit yfir viðburði á vegum VFÍ starfsárið
2017-2018. Margir fundir eru sendir út beint
og teknir upp. Upptökur eru birtar á vef VFÍ.
24. apríl 2017
Slitafundir TFÍ, KTFÍ og STFÍ
Formlegir slitafundir vegna sameiningar VFÍ
og TFÍ. – Uppgjör og ársreikningar.
25. apríl 2017
Kynning fyrir nema í Háskóla Íslands
27. apríl 2017
Fyrirlestrar um bermugarða
Í samvinnu við Vegagerðina og Háskóla
Íslands. Kynntar hönnunarleiðbeiningar fyrir
bermugarða. Fyrirlesarar Sigurður Sigurðar
son og Jentsje van der Meer.
27. apríl 2017
Aðalfundur VFÍ 2017
10. maí 2017
Kynning fyrir nemendur í Háskólanum í
Reykjavík
11. maí 2017
Samlokufundur BSTR og VFÍ
Þrjú fræðsluerindi í samvinnu við Bygginga
staðlaráð. Fyrirlesarar voru Dr. Ólafur
H. Wallevik, Dr. Hafsteinn Pálsson og
Guðmundur Gunnarsson.
11. maí 2017
Raforkudreifing á Norðurlandi
Samlokufundur á vegum Norður
lands
deildar VFÍ. Fyrirlesari: Sverrir Jan Norðfjörð
deildarstjóri kerfisþróunar Landsnets.
31. maí 2017
Staða Íslands í loftslagsmálum
Morgunfundur á vegum Deildar stjórnenda
og sjálfstætt starfandi í VFÍ.

10. ágúst 2017
VerkTækni golfmótið 2017
Tuttugasta VerkTækni golfmótið var haldið á
Hvaleyrarvelli.

2. október 2017
Kynning á ANE
Fundur með fulltrúum ANE (Association of
Nordic Engineers).

17. ágúst 2017
Sjálfkeyrandi bílar
Fyrirlestur á vegum IEEE á Íslandi og
VFÍ. Fyrirlesari: Dr. Rahul Razdan, Tækni
háskólanum í Flórída.

7. október 2017
Tæknidagur fjölskyldunnar
Undanfarin ár hefur VFÍ verið með kynningu á
Tæknidegi fjölskyldunnar á Austurlandi.

18. – 21. ágúst 2017
Nording fundur í Reykjavík
Fundur formanna og framkvæmda
stjóra
félaga verkfræðinga og tæknifræðinga á
Norðurlöndunum.
27. ágúst 2017
Fjölskyldudagur verkfræðinnar
Haldinn í Fjölskyldu- og hús
dýragarðin
um
Laugardal. Vísindasmiðja HÍ og Sprengju-Kata
mættu á svæðið.
7. september 2017
Borgarlínan – staða og framtíð
Morgunfundur á vegum Kvennanefndar VFÍ.
Fyrirlesari: Lilja G. Karlsdóttir.
23. – 27. september 2017
Rýnisferð til Riga í Lettlandi
29. september 2017
Vísindaferð Vélarinnar
Félag véla-, iðnaðar- og efnaverkfræðinema
kom í heimsókn.
29. september 2017
Haustferð Norðurlandsdeildar VFÍ
30. september 2017
Haustferð Austurlandsdeildar VFÍ

12. október 2017
Kynning fyrir nemendur í Háskóla Íslands
19. október 2017
Raforkuflutningskerfið
Samlokufundur. Fyrirlesari: Gnýr Guðmunds
son verkefnastjóri áætlana á Þróunar- og
tæknisviði Landsnets.
1. nóvember 2017
Hugfimi hugbúnaðarstofa
Samlokufundur á vegum Norðurlands
deildar. Fyrirlesari: Bjarki Ásbjarnarson fram
kvæmdastjóri Hugfimi.
2. nóvember 2017
Íslendingar og fyrsta stórskipahöfnin á
Grænlandi
Samlokufundur. Fyrirlesari: Haukur Óskarsson
framkvæmdastjóri Refskeggs.
16. nóvember 2017
Pappírslaus verkstaður
Samlokufundur. Fyrirlesarar: Jónas Halldórs
son framkvæmdastjóri JTVerks og Catherine
Agonis frá Procore.
22. nóvember 2017
Heimsókn til geoSilica
Heimsókn Kvennanefndar VFÍ til nýsköpunar
fyrirtækisins geoSilica. Fida Abu Libdeh fram
kvæmdastjóri kynnti fyrirtækið.
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30. nóvember 2017
Þeistareykjavirkjun
Samlokufundur. Fyrirlesari: Valur Knútsson
yfirverkefnisstjóri Landsvirkjunar við Þeista
reykjavirkjun.
5. desember 2017
Námskeið á Austurlandi
Beiting ÍST 30 og ÍST 35.
5. desember 2017
Kynningar- og fræðslufundur BSTR og VFÍ
Fyrirlesarar: Rögnvaldur Gunnarsson,
Guðmundur Gunnarsson og Tómas
Jóhannesson.
18. janúar 2018
Leiðtogafræðin og núvitund í anda Google
Samlokufundur um nýja vídd í stjórnenda
fræðum. Fyrirlesari: Dr. Þórður Víkingur
Friðgeirsson.
18. janúar 2018
Síðdegisfundur eldri félaga VFÍ
Fyrirlesari: Kristinn R. Þórisson, stjórnandi
Vitvélastofnunar Íslands og meðstofnandi
Gervigreindarseturs HR.
25. janúar 2018
Aukaaðalfundur VFÍ – lagabreytingar
31. janúar 2018
Akureyrarflugvöllur
Samlokufundur Norðurlandsdeildar.
Fyrirlesari:
Hjördís Þórhallsdóttir flugvallarstjóri.
1. febrúar 2018
Rósaboð Kvennanefndar VFÍ
Konur í VFÍ komu saman til að fagna þeim
konum sem luku prófi í tæknifræði og verk
fræði á árinu 2017.

3. febrúar 2018
Þátttaka í UT-messunni
Kynning á VFÍ.
8. febrúar 2018
Þátttaka í Framadögum
Kynning á VFÍ.
16. febrúar 2018
Kynning fyrir nemendur í HR
21. febrúar 2018
Kynning: Skimun á ristilkrabbameini
Kynningarfundur vegna átaks í skimun á
ristilkrabbameini. Sagt frá samstarfssamningi
Sjúkra- og styrktarsjóða VFÍ og Miðstöðvar
meltingarlækna ehf. Tilgangur verkefnisins er
að veita fræðslu og beita forvarnaraðgerðum
gegn krabbameini í meltingarvegi.
16. mars 2018
Aðalfundur Norðurlandsdeildar
21. mars 2018
Aðalfundur Austurlandsdeildar
22. mars 2018
Að semja um hærri laun
Námskeið. Fyrirlesari:
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson.
6. apríl 2018
Dagur verkfræðinnar
Haldinn í fjórða sinn á Reykjavík Hilton
Nordica.
10. apríl 2018
Námskeið á Reyðarfirði um Microsoft
Power BI
16. apríl 2018
Aðalfundur VFÍ.
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