Tæknifræðingafélag Íslands

Ársskýrsla
starfsárið

CMYK litir

2016 -2017

2 Efnisyfirlit
Ársskýrsla þessi greinir frá starfsemi Tæknifræðingafélags Íslands starfsárið 2016 -2017.
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Stjórn TFÍ frá aðalfundi til
1. janúar 2017
Jóhannes Benediktsson, formaður
Helgi Páll Einarsson, varaformaður
Sigurður Rúnar Guðmundsson
Sigurður Örn Hreinsson
Jens Arnljótsson
Kristjana Kjartansdóttir, varameðstjórnandi
Bjarni Bentsson, KTFÍ
Arnlaugur Guðmundsson, varamaður KTFÍ
Magnús Þór Karlsson, STFÍ
Ingvar Blængsson, varamaður STFÍ

Endurskoðendur
Daði Ágústsson, skoðunarmaður
Hreinn Ólafsson, skoðunarmaður
Kristinn Gestsson,
löggiltur endurskoðandi

Starfsfólk
Árni B. Björnsson, framkvæmdastjóri
Sigrún S. Hafstein, sviðsstjóri útgáfuog markaðsmála, staðgengill
framkvæmdastjóra
Elsa María Rögnvaldsdóttir,
sviðstjóri kjaramála
Guðríður Ó. Magnúsdóttir,
bókari/gjaldkeri
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir,
fulltrúi í móttöku
Aðalheiður Ragnarsdóttir, fulltrúi sjóða
Lydía Ósk Óskarsdóttir, fulltrúi Mennta
málanefndar og Orlofssjóðs VFÍ
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Ávarp formanns
Tæknifræðingar og
verkfræðingar sameinast
í einu félagi.
Síðastliðið starfsár Tæknifræðingafélags
Íslands, sem jafnframt var það síðasta, var
afar viðburðaríkt. 1. janúar 2017 tók til starfa
sameinað félag um 1300 tæknifræðinga og
2600 verkfræðinga undir merki VFÍ,
Verkfræðingafélags Íslands, félags verkfræðinga og tæknifræðinga
Stjórn TFÍ hafði frumkvæði að því að
kanna hug tæknifræðinga og verkfræðinga
til sameiningar félaganna. Á vordögum
2016 var skipuð samstarfsnefnd til að fjalla
um rekstur, samstarf og reynslu af sameiginlegu skrifstofuhaldi félaganna í liðlega tvo
áratugi.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að
sameining VFÍ og TFÍ skapaði margvísleg
sóknarfæri og rétt væri að kanna hug félagsmanna til sameiningar félaganna. Stjórnir
beggja félaga fjölluðu um málið í framhaldinu og samþykktu að bera tillögu um
sameiningu undir félagsmenn í almennri
atkvæðagreiðslu haustið 2016.
Rafræn atkvæðagreiðsla um sameiningu
fór síðan fram að afloknum kynningafundum á tímabilinu 5. til 11. nóvember.
Sameiningin var samþykkt með afgerandi
meirihluta. 76,2% í VFÍ og 92,6% í TFÍ.
Kjörsókn var 32,04% hjá verkfræðingum en
53,86% hjá tæknifræðingum. Stofnfundur
hins sameinaða félags var síðan haldinn 1.
desember 2016 þar sem kosin var ný stjórn
félagsins auk þess sem skipað var í stjórn
Kjaradeildar og stjórn Deildar stjórnenda og
sjálfstætt starfandi.
VFÍ og TFÍ höfðu starfað náið saman um
langt skeið og rekið sameiginlega skrifstofu

á Engjateigi 9 í 22 ár. Því má segja að sameiningin hafi verið eðlilegt skref í farsælli
samvinnu tæknifræðinga og verkfræðinga.
Enginn vafi er á því að sameinað félag er
sterkara og áhrifameira út á við. Annars
staðar á Norðurlöndum eru tæknifræðingar
og verkfræðingar saman í stéttar- og fagfélögum. Það má því segja að það hafi einungis verið tímaspursmál hvenær sama staða
yrði raunin hér á landi.
Í sameiningunni felast ýmis sóknarfæri.
Það styrkir og einfaldar hagsmunabaráttuna
og félagsstarfið yfirleitt að vinna saman.
Auk almenns félags- og kjarastarfs er gert
ráð fyrir að leggja enn frekar áherslu á árlegan Dag verkfræðinnar. Þá hafa árlegar
Rýnisferðir TFÍ notið mikilla vinsælda, þeim
verður framhaldið á næstu árum.
Atvinnuástand tæknifræðinga og verkfræðinga hefur verið mjög gott síðustu
misseri þar sem stór hluti útskriftarnema i
tæknifræði hefur verið kominn með atvinnu
við brautskráningu, þá er afar lítið atvinnuleysi meðal félagsmanna VFÍ. Stór hluti
þeirra sem fluttist til Noregs í kjölfar efnahaghrunsins 2008 hefur flutt aftur til Íslands
á síðustu misserum þar sem atvinnu
ástandið er að mörgu leyti orðið hagfelldara
á Íslandi en í Noregi.
TFÍ hefur átt gott samstarf við Háskólann
í Reykjavik og Háskóla Íslands (Keili) þar sem
fulltrúar Keilis, HR og TFÍ hafa hist á fundum
þar sem farið er yfir námsframboð og samsetningu námsins með það að leiðarljósi að
það uppfylli kröfur TFÍ um inngöngu í félagið og vegna starfsheitisins tæknifræðingur.
Þetta samstarf mun halda áfram í sameinaða félaginu.

Eftir sameiningu félaganna vil ég þakka
þeim fjölmörgu sem unnið hafa mikið og
óeigingjarnt starf í ýmsum réttinda- og
kjaramálum fyrir félagið.
TFÍ var stofnað 1. júní 1960. Á stofnfundinn mættu 37 tæknifræðingar. Allt frá stofnun félagsins var stöðug fjölgun í félaginu
sem sýnir að það var rétt ákvörðun fyrstu
forsvarsmanna félagsins að stofna TFÍ.
Það er von mín að tæknifræðingar verði
eftir sem áður reiðubúnir að gefa kost á sér
til starfa fyrir VFÍ og tryggja þar með að sjónarmiðum, réttindum og skyldum stéttarinnar sé haldið á lofti um ókomna tíð.
Jóhannes Benediktsson,
fráfarandi formaður TFÍ og
varaformaður Verkfræðingafélags Íslands.
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Menntunarnefnd TFÍ
Menntunarnefnd TFÍ var skipuð
eftirtöldum á starfsárinu:
Bergþór Þormóðsson, formaður
Jóhannes Benediktsson
Freyr Jóhannesson
Jens Arnljótsson
Arnlaugur Guðmundsson
Einar H. Jónsson
Nicolai Jónasson, varamaður
Guðmundur Borgþórsson, varamaður

Fundir Menntunarnefndar TFÍ eru haldnir að
jafnaði einu sinni i mánuði. Nefndin hélt tíu
fundi á árinu 2016. Á öllum fundum nefndarinnar var fjallað um umsóknir um inngöngu
í TFÍ, leyfi til nota starfsheitið tæknifræðingur
eða endurinnkomu í félagið.

breytingum sem verða á námsframboði í
skólunum. Eitt meginhlutverk MTFÍ, sem
eins og áður sagði hefur sameinast Mennta
málanefnd VFÍ, er sem fyrr að gæta vel að
undirstöðugreinum tæknifræðinnar þannig
að ekki verði dregið úr námskröfum.

Frá áramótum 2017 starfar ein Mennta
málanefnd VFÍ. Þeir sem áður áttu sæti í
Menntunarnefnd TFÍ eru annar hluti þeirrar
nefndar og fer yfir umsóknir frá tæknifræðingum og nemum í tæknifræði.

Fylgst er vel með námsframboði bæði í
Háskólanum í Reykjavík og Háskóla Íslands
sem starfrækir námsbraut í tæknifræði við
Keili á Ásbrú.

Helstu verkefni
Fram til síðustu áramóta veitti Menntunar
nefnd TFÍ umsögn til iðnaðar- og viðskiptaráðherra varðandi umsóknir um starfsheitis
leyfi tæknifræðinga og inngöngu í félagið.
Auk afgreiðslu á umsóknum er fjallað um
menntunarmál tæknifræðinga. Má þar
nefna inntökuskilyrði, námslengd, samsetningu námsins og atvinnumöguleika að
námi loknu. Nefndin fylgist vel með þeim

Tegund umsókna
Innganga og starfsheiti
Endurinnganga
Starfsheiti
Ungfélagaaðild
Heildarfjöldi samþykktra umsókna

2016-2017
42
11
15
21
89

2015-2016
47
12
24
27
110

2014-2015
46
14
7
11
78

Á síðustu árum hefur fjölgað umsækjendum sem hafa lokið prófi frá skólum sem
ekki eru á skrá FEANI. Er þá aflað gagna og
fengin fullgild staðfesting á því að viðkomandi einstaklingar hafi sannanlega stundað
nám í tæknifræði og uppfylli þar með öll
skilyrði varðandi starfsheitið og inngöngu í
félagið.
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Útgáfumál
Útgáfumál

vfi.is

Verktækni – tímarit VFÍ/TFÍ kom út einu sinni
á árinu. Í blaðinu var auk efnis almenns eðlis
þrjár ritrýndar greinar og fjórar tækni- og
vísindagreinar. Möguleikar á rafrænni útgáfu
hafa verið til skoðunar um nokkurt skeið.
Stéttar- og fagfélög hafa sum hver alfarið
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.

Á síðari hluta árs 2015 var hafist handa við
endurnýjun á vefjum VFÍ og TFÍ. Þeirri vinnu
var frestað á vormánuðum 2016 þegar
tillaga um sameiningu félaganna lá fyrir.
Þegar sameining varð staðreynd var tekinn
upp þráðurinn og nýr vefur VFÍ fór í loftið í
marsmánuði 2017. Jafnframt var vef TFÍ lokað. Nýi vefurinn hefur fallið í góðan jarðveg
og áfram verður unnið að nýta möguleika
sem hann og öflugt félagakerfi býður upp
á. Má nefna uppsetningu á „Mínum síðum“
fyrir félagsmenn þar sem þeir geta fylgst
með réttindum í sjóðum o.fl.

Nú þegar nýr vefur VFÍ hefur verið tekinn í
notkun er jafnframt stefnt að því að gefa
oftar úr rafrænt fréttabréf. Aukinn kostnaður við póstdreifingu kallar á slíkar breytingar.

timarit.is og aðrir gagnagrunnar
Á árinu 2012 var gerður samningur við
timarit.is um að allt útgefið efni félaganna
verði aðgengilegt á rafrænu formi. Ávinn
ingurinn 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.
Facebooksíðu TFÍ verður lokað að loknum
slitafundi félagsins.

Endurmenntunar- og
símenntunarnefnd
Endurmenntunar- og símenntunarnefnd
(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 heiðurssamstarfsaðilar. Í septembermánuði 2009 var
skrifað undir formlegan samstarfssamning
við Endurmenntun HÍ. Markmið samningsins er að auka framboð á námskeiðum, vinna
saman að kynningu þeirra og efla tengsl
skrifstofu félagannna við Endurmenntun HÍ.
Þá hefur Endurmenntun boðið félagsmönnum valin námskeið á sérstökum
afsláttarkjörum.
Unnið er að því að auka framboð af námskeiðum og eru meðal annars niðurstöður
fræðslukannana hafðar til hliðsjónar. Það er
vilji félaganna að auka framboð af námskeiðum á landbyggðinni. Á árinu var haldið námskeið á Austurlandi í Trello verkefnastjórnunarkerfinu og námskeið í samningatækni.
Voru þau vel sótt.
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Samstarf heima og heiman
Samstarf við Verkfræðingafélag
Íslands

Norðurlandasamstarf
Nording

TFÍ og VFÍ ráku sameiginlega skrifstofu í 23
ár. Við sameiningu félaganna hélst skipulag
skrifstofunnar óbreytt. Starfsemin skiptist í
þrjú svið: Kjarasvið, útgáfu- og kynningarsvið
og fag- og fjármálasvið. Elsa M. Rögnvalds
dóttir er sviðsstjóri kjaramála, Sigrún S. Hafstein
er sviðsstjóri útgáfu- og kynningarmála og
Árni B. Björnsson er yfir fag- og fjármálasviði
og er hann jafnframt framkvæmdastjóri VFÍ.

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 fram
kvæmdastjórar félaganna.

Samstarf við HR og Keili
Tæknifræðingafélag Íslands lagði alla tíð mikla
áherslu á gott samstarf við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og Háskóla
Íslands sem sér um tæknifræðinámið við Keili
á Ásbrú. Samstarfið við skólana er afar mikilvægt því eitt af meginmarkmiðum TFÍ og nú
VFÍ er að standa vörð um starfsheitið og
tryggja gæði náms í verkfræði og tæknifræði
hér á landi.
Kynningarfundir og vísindaferðir fyrir nema
eru fastur liður. TFÍ 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.

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 forsvarsmenn
félaganna saman bækur sínar um stöðu
mála á vinnumarkaði og helstu verkefni
hvers félags.
Á vef Nording er að finna ýmsar upplýsingar
um starfsemina. Slóðin er: www.nording.org
Aðalfundur Nording 2017 verður haldinn
hér á landi í ágúst.

ANE
ANE (Association of Nordic Engineers) er
samstarfsvettvangur sem var settur á laggirnar árið 2007 af félögum verkfræðinga og
tæknifræðinga í Danmörku, Svíþjóð og
öðru af tveimur félögum í Noregi. Þrjú félög
eiga aðilda að ANE: Sveriges Ingenjörer, IDA
og NITO. Hlutverk ANE er að gæta hagsmuna
norrænna verkfræðinga og tæknifræðinga í
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alþjóðlegu samhengi, ekki síst í samskiptum
við Evrópusambandið. Á vef ANE, www.
nordicengineers.org eru greinargóðar upplýsingar um starfsemina.

Gestaaðild
Í gildi er samkomulag norrænna félaga verk
fræðinga og tæknifræðinga um gestaaðild.
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 atkvæðis- og 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
sex ár. Gestaaðild fellur niður ef viðkomandi
félagsmaður segir sig úr heimafélaginu eða
hættir störfum í viðkomandi landi. Sam
komulagið 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 heima
félaginu sé í gildi og félagsgjöld í skilum.

Viðurkenningar TFÍ fyrir
lokaverkefni
Á Tæknidegi Háskólans í Reykjavík
voru afhentar viðurkenningar TFÍ fyrir
framúrskarandi lokaverkefni. Jóhannes
Benediktsson, formaður TFÍ, afhenti
nemendum viðurkenningarnar. Fjögur
verkefni hlutu viðurkenningu að þessu
sinni.
Föstudaginn 24. júní 2016 fór fram
brautskráning ellefu kandídata í tæknifræðinámi HÍ og Keilis. Jóhannes
Benediktsson formaður TFÍ flutti ávarp
og veitti viðurkenningar fyrir vel unnin
og áhugaverð lokaverkefni. Tvö verkefni hlutu viðurkenningu.
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Fræðandi og skemmtilegt félagsstarf

Íslandsnefnd FEANI
Verkfræðingafélag Íslands og áður Tækni
fræðingafélag Íslands eru aðilar að FEANI,
Evrópusamtökum félaga verkfræðinga og
tæknifræðinga. Í hverju aðildarlandi starfa
landsnefndir og stóðu TFÍ og VFÍ sameiginlega að Íslandsnefnd FEANI. Félögin skiptust
á um að hafa formennsku í nefndinni á
tveggja ára fresti.
Aðalfundur FEANI er haldinn í september/
október á hverju ári í einhverju aðildarlandanna, sem nú eru 32 talsins. 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.

Af helstu verkefnum FEANI undanfarin ár
má nefna nýtt gæðamatskerfi fyrir háskóla
og tækniháskóla sem kenna verkfræði og
tæknifræði: “ENAEE / EUR-ACE accreditation”. Sífellt fleiri námsbrautir hafa fengið
þessa nýju vottun, og hafa þær verið teknar
upp í FEANI-INDEX ásamt öðrum viðurkenndum námsbrautum.
Á árinu 2016 var lögð sérstök áhersla á að
uppfæra Indexinn.
Annað verkefni er svokallað Engineer
Card (ENGCARD) sem hefur verið á vegum
FEANI um nokkurra ára skeið. Þetta er skírteini sem á meðal annars að auðvelda fólki
að flytja sig milli landa og fá vinnu í Evrópu
löndum utan heimalandsins. Verkefnið hefur
fengið styrk frá ESB sem vill kanna möguleika
á að það verði fyrirmynd fyrir aðrar
starfsstéttir.

1 hlutur

Belgía

2 hlutir

Frakkland

Eistland

Írland

Ísland

Pólland

Króatía

Tékkland

Kýpur

3 hlutir

Lúxemborg
Malta

Rússland
4 hlutir

Rúmenía

Danmörk
Noregur

Serbía
Slóvakía

Grikkland
Holland

Makedónía

Portúgal
5 hlutir

Slóvenía

Aukaaðild

Austurríki

Búlgaría

Sviss
Svíþjóð

Úkraína

6 hlutir
7 hlutir

Spánn

Aserbaídsjan

10 hlutir

Ítalía

Kasakstan

11 hlutir

Bretland

Ungverjaland

Þátttakendur í FEANI og fjöldi hluta.

Finnland

Þýskaland
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Fundir og ráðstefnur

Rýnisferðir

Fjöldi funda og skoðunarferða voru haldnar
á vegum félagsins á starfsárinu og listinn á
bls. 18 og 19 er til vitnis um öflugt og fjölbreytt starf. Samlokufundir áttu sinn fasta
stað í félagsstarfinu og voru vel sóttir.
Útsendingar/upptökur af fundunum hafa
gengið vel og má finna þær á vefslóðinni:
http://www.ustream.tv/channel/verktaekni

Frá 1998 skipulagði TFÍ árlega svokallaðar
Rýnisferðir fyrir tæknifræðinga og verkfræðinga sem njóta mikilla vinsælda. Samtals
hafa yfir 900 þátttakendur tekið þátt í
ferðunum. Á árinu 2016 var farið til Dubaí
og sló þátttakan öll fyrri met. Við sameiningu VFÍ og TFÍ verður ekki breyting hvað
varðar metnaðarfullar Rýnisferðir fyrir
félagsmenn. Nú er stefnt á Rýnisferð í haust
til Riga í Lettlandi dagana 23. - 27. september.
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Félagafjöldi og félagsgjöld
Félagsgjöld miðað við launavísitölu í janúar 2017

Félagsgjöld
Félagsgjöld TFÍ árið 2017 eru 40.800 krónur.
Á línuritinu má sjá félagsgjöldin miðað við
launavísitölu í janúar 2017. Í upphafi ársins
1997 hefðu félagsgjöldin verið rúmar 79
þúsund krónur miðað við launavísitöluna í
janúar 2017.

Félagsgjöld

miðuð við launavísitölu í janúar 2017

80,000
75,000

Félagafjöldinn

70,000

Hér á síðunni er graf sem sýnir þróun félagafjöldans í ársbyrjun 1999 til 2015 og í árslok
2016. Við sameiningu TFÍ og VFÍ voru félagsmenn TFÍ 1329.
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Ársreikningur félagssjóðs 2016
Áritun endurskoðenda
Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings
fyrir Tæknifræðingafélag Íslands, vegna
ársins 2016. Ársreikningurinn hefur að
geyma áritun stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og
sundurliðanir nr. 1-15.
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 Tæknifræðingafélags 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 ársreikningsins til sérstakrar skoðunar og yfirfarið framsetningu
hans í heild.
Við höfum ekki endurskoðað ársreikninginn
og þar af leiðandi ekki sannreynt grundvöll
hans að öðru leyti en að framan segir.

Rekstrarreikningur félagssjóðs TFÍ 2016
2016

2015

23.801
23.801

22.809
22.809

Hagnaður/tap af aðalstarfsemi

13.011
2.557
15.568
8.233

12.640
2.029
14.669
8.140

Aðrar tekjur og gjöld
Verktækni, útgáfa o.fl.
Félagakerfi, húsbúnaður og fjarfundabúnaður
Fundir, ráðstefnur og kynningarstarf
Innlent og erlent samstarf
Aðrar tekjur og gjöld alls
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða

-469
-2.876
-1.965
-1.339
-6.649
1.584

-308
-2.301
-1.039
-1.628
-5.276
2.864

560
2.144

447
3.311

Rekstrartekjur
Félagsgjöld
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Samrekstrarkostnaður (skv. skiptireglu)
Sérgreindur skrifstofukostnaður
Rekstrargjöld alls

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

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.
Samkvæmt rekstrarreikningi nam rekstrarhagnaður ársins rúmum 2.1 mkr., en rekstrartekjur námu rúmum 23.8 mkr.
Heildareignir í lok ársins samkvæmt efnahagsreikningi námu rúmum 28.5 mkr. en
heildarskuldir tæpum 14.7 mkr. á sama tíma.
Eigið fé var því jákvætt um tæpar 13.9 mkr.
Veltufjármunir í árslok voru tæpum 13.9 mkr
hærri en skammtímaskuldir.
Samrekstur VFÍ/TFÍ er gerður upp í sérstöku
uppgjöri. Hluti TFí í samrekstrarkostnaði félaganna er síðan fluttur í uppgjör TFÍ.
Á árunum 2012 til 2014 var samreksturinn
gerður upp með rekstrarafgangi og er heildar eigið fé samrekstrar kr. 14.274.495 í lok árs
2016. Með tilliti til skiptihlutfalla samrekstrar
er hluti TFÍ af þessari fjárhæð kr. 4.739.132.
Reykjavík, 14. apríl 2017.
Kristinn Gestsson,
löggiltur endurskoðandi.

Efnahagsreikningur félagssjóðs TFÍ 31.12.2016
2016

2015

2016

2015

13.869

11.970

14.675
28.544

16.478
28.448

Skuldir og eigið fé
Eigið fé

Eignir
Veltufjármunir
Skammtímakröfur
Handbært fé

4.582
23.962

2.759
25.689

Samtals eignir

28.544

28.448

Við undirritaðir félagskjörnir endurskoðendur Tæknifræðingafélags Íslands, höfum
yfirfarið ársreikning þennan. Hann er í samræmi við lög og reglur félagsins og leggjum
við til að hann verði samþykktur
Reykjavík, 19. apríl 2017.
Daði Ágústsson
Hreinn Ólafsson

Óráðstafað eigið fé
Skuldir
Skammtímaskuldir
Samtals skuldir og eigið fé
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Skýrslur deilda

Norðurlandsdeild TFÍ
Aðalfundur
Aðalfundur NTFÍ var haldinn laugardaginn 5.
mars 2016. Á dagskrá aðalfundar voru hefðbundin aðalfundarstörf. Í stjórn voru kosnir
Kristinn Magnússon formaður, Steinar
Magnússon, Sigurður Hlöðvesson gjaldkeri,
Helgi Már Pálsson og Þorsteinn Björnsson.

Síldarkvöld
Árlegt Síldarkvöld NTFÍ og NVFÍ var haldið
að loknum aðalfundarstörfum.
Fundarstjóri kvöldsins var Baldur Dýrfjörð
og ræðumaður kvöldsins var Valur Knútsson
hjá Landsvirkjun. Valur hélt erindi um framkvæmdir við Þeistareyki. Einnig hélt Árni B.
Björnsson framkvæmdastjóri VFÍ/TFÍ erindi
um kjaramál og fleira tengt félaginu. Fundur
inn var vel heppnaður og vel sóttur. Að
erindum loknum var snæddur kvöldverður.

Stjórnarfundir
Stjórn hefur fundað nokkrum sinnum á
starfsárinu. Allir fundir voru haldnir með
stjórn NVFÍ.

Gíslason formaður VFÍ komu að sunnan til að
svara spurningum félagsmanna og taka
þátt í umræðum um ýmislegt tengt
sameiningunni.

Lokaorð
Samvinna innan stjórnar hefur verið til fyrirmyndar og samstarf við NVFÍ með miklum
ágætum. Stefnan er ávallt að vera með
nokkra viðburði á hverju ári en ljóst að
samlokufundir mættu vera fleiri. Þeir eru vel
sóttir af félagsmönnum og eru kjörinn vettvangur til að auka tengsl verkfræðinga og
tæknifræðinga á svæðinu.
Stjórn NTFÍ 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 fyrir Samlokufundi hvetur stjórn
þá til að koma þeim á framfæri við einhvern
stjórnarmanna.

Austurlandsdeild TFÍ

Haustferð

Aðalfundur

Haustferð Norðurlandsdeildarinnar var
farin 8. október 2016. Brottför var frá Hofi
Akureyri kl. 13:00, stoppað á Húsavík og
nokkrir félagar bættust í hópinn þar. Keyrt
að Þeistareykjum með einu útsýnisstoppi
ofan við Húsavík. Kaffi og kynning í höfuðstöðvum Landsvirkjunar á svæðinu kl. 15.
Valur Knútsson tók á móti okkur og var farinn
hringur um svæðið og inn í stöðvarhúsið.
Keyrðum á Bakka og Guðni Helgason hjá
AVH fór með okkur um svæðið í rútunni
og sagði frá verksmiðju PCC og uppbyggingunni á Bakka. Að lokinni dagskrá
var kvöldverður á Fosshótelinu á Húsavík.
Heimkoma til Akureyrar var um kl. 23.
Þátttakendur voru rúmlega 30.

Aðalfundur Austurlandsdeilar TFÍ (ATFÍ) var
haldinn með hefðbundnu sniði fimmtudaginn 17. mars 2016, fundurinn var að
venju haldinn sameiginlega með AVFÍ.
Aðalfundurinn byrjaði með sameiginlegri
dagskrá deildanna. Á dagskrá var mjög
áhugaverður fyrirlestur – Rafbílavæðing –
staða og horfur. Fyrirlesari var Björn Ágúst
Björnsson, verkfræðingur hjá OR sem miðlaði til fundargesta reynslu sinni af rafbílum
og ræddi horfur í rafbílavæðingu Íslands.
Eftir þennan glæsilega fyrirlestur var tekið
stutt hlé og fundargestum boðið upp á léttar veitingar.

Aðrir viðburðir
Þann 28. apríl 2016 hélt Valgeir Bergman
fjölsótt erindi um stöðu gangagerðarinnar á
Vaðlaheiði og sýndi áhugaverðar ljósmyndir
af misgengi og því hruni sem varð í göngunum síðasta vetur.
Þann 21. febrúar 2017 var boðað til fundar á
KEA vegna sameiningar félaganna. Þeir Árni
B. Björnsson framkvæmdastjóri félagsins,
Jóhannes Benediktsson formaður TFÍ og Páll

Að loknu hléi tók Árni B. Björnsson framkv.
stj. VFÍ/TFÍ við og fór yfir stöðu kjaramála
tæknifræðinga og verkfræðinga og gafst
fundargestum tækifæri á að spyrja út í þau
mál. Að því loknu tóku við hefðbundin aðalfundarstörf þar sem farið var yfir starf félagsins á liðnu starfsári. Óskað var eftir
framboðum í stjórn félagsins. Í stjórn voru
kosnir undirritaður, Valdimar Baldursson,
Bjarki Fransson og Sigurjón Þórsson sem
komu báðir nýir inn í stjórnina. Úr stjórn
gengu Guðmundur Ingi Einarsson og

Kristjón Sigurbergsson. Þökkum við þeim
báðum fyrir vel unnin störf.

Stjórnarfundir
Stjórnin hefur fundað nokkrum sinnum á
starfsárinu 2016-2017, þar sem skipulagðir
voru viðburðir og önnur starfsemi deildarinnar á liðnu starfsári. Á fyrsta fundi skipti
stjórnin með sér verkum og var verkaskipting eftirfarandi: Valdimar Baldursson formaður, Bjarki Fransson gjaldkeri og Sigurjón
Þórsson ritari. Eftir stutta viðveru í stjórn
baðst Sigurjón Þórsson lausnar frá setu í
stjórn vegna brottflutnings úr fjórðungnum og í stjórnina kom aftur Guðmundur
Ingi Einarsson. Eins og áður voru skoðaðir
ýmsir möguleikar á áhugaverðum námskeiðum fyrir félagsmenn á Austurlandi. Var
þetta gert í samvinnu við skrifstofuna í
Reykjavík, Endurmenntun HÍ og Austurbrú.
Þessir fundir og atburðir hafa allir verið
haldnir sameiginlega og í góðu samstarfi
við stjórn AVFÍ.

Námskeið
Eins og á liðnum starfsárum voru skoðaðir
ýmsir möguleikar á námskeiðum sem
myndu henta fyrir félagsmenn á svæðinu.
Að þessu sinni var ákveðið að halda tvö
námskeið. Námskeið í Visual Management
(VMS) og námskeið í samningatækni. Visual
management (sýnileg stjórnun) námskeiðið var haldið þann 14. apríl 2016 í
Austurbrú á Reyðarfirði. Kennari var Þórunn
M. Óðinsdóttir stjórnunarráðgjafi hjá Intra.
Námskeið í samningatækni fór fram 21.
nóvember 2016, einnig haldið í Austurbrú.
Kennari var Dr. Haukur Ingi Jónasson hjá
Nordica ráðgjöf ehf. Voru bæði þessi námskeið mjög vel sótt af félagsmönnum.
Einnig var reynt að bjóða upp á námskeiðið
„Hönnun lagnakerfa og val á lagnaefnum“ í
fjarfundi en því miður náðist ekki nægileg
þátttaka.

Haustferð
Sameiginleg árleg haustferð Austurlands
deilda VFÍ og TFÍ var síðan farin 14. október
2016 og tókst að venju afbragðs vel. Farið
var frá Egilsstöðum með nýrri og glæsilegri
hópferðabifreið Austfjarðarleiðar. Leiðin lá
niður á firði þar sem félagsmenn voru teknir
upp í einn af öðrum þar til var stoppað á
Eskifirði. Þar fengu félagsmenn kynningu
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og tækniupplýsingar hjá bílstjóra og eins af
eigendum
Austfjarðarleiðar,
Hlífari
Þorsteinssyni um þessa nýju bifreið sem
Austfjarðarleið hafði þá nýverið tekið í notkun. Eftir þessa góðu kynningu var haldið af
stað í átt að gagnamunna nýju Norðfjarðar
ganganna. Þar tók á móti okkur Hermann
Hermannsson starfsmaður verkfræðistofunnar Hnits sem keyrði með okkur í gegnum göngin og fræddi um verkefnið. Þegar út
úr göngunum var komið Norðfjarðarmegin
var haldið sem leið lá til Neskaupstaðar og
farið í heimsókn til Síldarvinnslunnar. Skoð
uð var glæsileg hátæknivædd uppsjávar
fiskvinnslulína. Einnig var farið um borð í
eitt skipanna. Börkur er eitt glæsilegasta og
best útbúna uppsjávarskip íslenska flotans.
Þessi heimsókn til SVN endaði á fyrirlestri
frá framkvæmdastjóra Síldarvinnsl
unnar,
Gunnþóri Ingvasyni, en fór hann yfir sögu
og stöðu félagsins. Að lokinni heimsókn til
Síldarvinnslunnar var haldið á Hildibrand
Hótel, snæddar voru dýrindis veitingar og
spjallað fram eftir kvöldi. Stjórnir ATFÍ og
AVFÍ höfðu veg og vanda af skipulagningu
þessarar ferðar og vilja stjórnarmenn þakka
félagsmönnum fyrir þátttökuna.

Tæknidagur fjölskyldunnar

Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaup
stað. Þetta var í fjórða sinn sem þessi viðburður er haldinn af Austurbrú og Verk
menntaskóla 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 náms- og starfsmöguleika verkfræðinga og tæknifræðinga fyrir gestum
Tæknidagsins. Vorum við mjög ánægð með
viðtökurnar og ákveðið hefur verið að gera
þetta að árlegum viðburði hjá deildinni.

Lokaorð
Þetta er síðasta starfsár Austurlandsdeildar
TFÍ en um síðustu áramót voru félögin VFÍ og
TFÍ sameinuð í eitt öflugt félag undir merki
VFÍ. Viljum við í stjórninni þakka öllum
félögum í ATFÍ og einnig félögum okkar í
AVFÍ fyrir einstaklega gott og farsælt samstarf á liðnum árum. Þökkum við einnig
Árna Birni og starfsfólki hans fyrir sunnan á
skrifstofunni fyrir einstaklega gott samstarf.
Vænti ég enn frekari þátttöku félagsmanna
á austurlandi í starfsemi AVFÍ á komandi
starfsári. Stefnt er áfram að öflugu félagsstarfi og minni ég enn og aftur á að félagið
erum við sjálf sem að því stöndum.

Þann 15. október tóku TFÍ og VFÍ þátt í
Tæknidegi fjölskyldunnar sem var haldinn í

Valdimar Baldursson, formaður.

Rekstrarreikningur STFÍ 2016
2016

2015

Rekstrartekjur alls

699
699

673
673

Rekstrargjöld alls

0
48
207
54
309

245
46
92
48
431

Hagnaður/tap án fjáreignatekna
og -fjármagnsgjalda

390

243

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

108
498

90
333

3.692

3.194

Rekstrartekjur
Iðgjöld

Rekstrargjöld
Fyrirlestra- og námskeiðskostnaður
Kostnaður vegna kjarakönnunar
Risna
Annar kostnaður

Óráðstafað eigið fé

Aðalfundur STFÍ fyrir starfsárið
2015-2016 var haldinn þann
17. mars 2016.
Kjörnir í stjórn:
Daði Ágústson, formaður
Magnús Þór Karlsson, meðstjórnandi
(gjaldkeri)
Ingvar Blængsson, meðstjórnandi (ritari)

Stjórnarfundir STFÍ
Stjórn STFÍ hélt tvo formlega stjórnarfundi á
starfsárinu sem færðir voru til bókar.

Fundir
Aðalfundur STFÍ þann 17. mars var haldinn
kl. 16 og mætti öll stjórnin.
Stjórn STFÍ stóð ekki fyrir neinum viðburðum á starfsárinu. Skýringa á því má meðal
annars leita í önnum stjórnarmanna vegna
sameiningar TFÍ og VFÍ og lá þá þegar fyrir
að nýtt félag tæki yfir STFÍ.

Stjórnarfundir TFÍ
Magnús Þór Karlsson og Ingvar Blængsson
hafa setið stjórnarfundi TFÍ til skiptis, þ.e.
annað hvort skipti.

Fjárhagur STFÍ
Fjárhagur STFÍ er góður eins og fyrri ár.
Samkvæmt ársreikningi voru tekjur umfram gjöld á árinu.

Framtíð STFÍ
Þann 25. október var haldinn síðasti formlegi stjórnarfundur STFÍ.
Þann 1. desember var samrunafundur TFÍ
og VFÍ og tók ný stjórn við þann 1. janúar
2017. Þar með lauk starfsemi STFÍ formlega
og sameinaðist Deild stjórnenda og sjálfstætt starfandi í VFÍ.
Stjórn STFÍ.
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Ársskýrsla KTFÍ
Stjórn KTFÍ:
Bjarni Bentsson, formaður
Þór Sigurþórsson
Jón Ísaksson Guðmann
Haraldur Sigursteinsson
Þór Hallgrímsson
Arnlaugur Guðmundsson
Samúel Smári Hreggviðsson

Varamenn í stjórn KTFÍ:
Karl Jensson
Svanþór Gunnarsson
Aukinn fjöldi félagsmanna á almennum
markaði hefur leitt til þess að einstaklingsbundin þjónusta á vegum skrifstofunnar
eykst jafnt og þétt. Dæmi um það er undirbúningur launaviðtala, yfirlestur ráðningarsamninga, lausn ágreiningsmála við vinnuveitendur og ýmis önnur ráðgjöf. Þessi þróun
er í takti við reynslu annarra kjarafélaga.
Lögfræðikostnaður var heldur meiri en
árið á undan. Sú þjónusta er afar mikilvæg
og ómetanlegt bakland fyrir félagsmennina.
Stjórn KTFÍ hélt tíu fundi frá aðalfundi 30.
mars til sameiningar TFÍ og VFÍ 1. desember
2016. Samkvæmt fundargerðum voru meðal annars tekin til umfjöllunar mál er
vörðuðu sameiningu félaganna, endurskoðun kjarasamninga, kjarakannanir, stofnanasamninga, stöðu KTFÍ gagnvart
Orlofssjóði BHM og starfsemi sjóða KTFÍ.

Kjarasamningar
Á síðustu tveimur starfsárum voru gerðir
nýir kjarasamningar við flesta viðsemjendur.
Samningar ríkisins, sem byggðu á niðurstöðum Gerðardóms settu strik í reikninginn
enda hækkanir umtalsverðar.

Ekki hefur verið samið við SA en vinna er
hafin við endurskoðun á réttindaákvæðum
samningsins. Stefnt er að því að samningurinn verði uppfærður með sama hætti og
kjarasamningur BHM við SA enda samningarnir nær samhljóða. Þar til sú vinna klárast er rétt að líta til lágmarkshækkana í
samningi SA og ASÍ sem voru 6,2% frá 1.
janúar 2016 og hann gildir til 2019 með viðbótarhækkunum 2017 og 2018. Hann hefur
áhrif á heildarhreyfingu launa á almenna
markaðnum og þar af leiðandi á markaðslaun tæknifræðinga.
Á starfsárinu var gerður viðauki við kjarasamning félagsins við SA um hækkun á
framlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð.
Samkomulagið var undirritað þann 18. nóvember 2016 og gildir frá 1. nóvember sl.
Samkvæmt því mun framlag launagreiðenda í lífeyrissjóð hækka í 10% frá 1. júlí
2017 og í 11,5% frá 1. júlí 2018 til samræmis
við það sem samið var um í samningi SA og
ASÍ.

Stofnanasamningar
Vinnu við gerð stofnanasamninga við þær
ríkisstofnanir þar sem félagsmenn KTFÍ
starfa var haldið áfram á starfsárinu. Búið er
að ljúka við gerð stofnanasamninga við
Þjóðskrá Íslands og Sjúkratryggingar
Íslands. Vinna við gerð stofnanasamninga
við þær ríkisstofnanir þar sem mestur fjöldi
félagsmanna starfar er langt komin.

Námskeið
Í febrúar sl. var haldið tveggja daga námskeið fyrir trúnaðarmenn félagsins um störf,
verksvið og ábyrgð trúnaðarmanna.
Jafnframt var haldið námskeið um launaviðtöl í mars sl. fyrir félagsmenn sem var vel
sótt.

Rekstrarreikningur KTFÍ 2016
Rekstrartekjur
Félagsgjöld
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Kostnaður vegna funda, samninganefnda og stjórnar
Lögfræðikostnaður
Kostnaður vegna kjarakönnunar
Erlend samskipti
Hlutdeild í kjarakostnaði
Reikningsleg aðstoð
Aðkeypt vinna v/atkvæðagreiðslu
Framlag v/orlofssjóðs
Rekstrargjöld alls

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
sveitarfélög.

Hagnaður/tap af aðalstarfsemi
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu
Óráðstafað eigið fé

2016

2015

9.313
9.313

8.669
8.669

681
1.425
469
0

122
1.224
467
270

4.998
145
0
1.485
9.203
110

4837
130
65
1.248
8.363
306

364
474

341
647

11.178

10.725
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Skýrsla Sjúkrasjóðs KTFÍ 2016
Stjórn sjóðsins er skipuð þeim Jóhannesi
Benediktssyni formanni, Þór Hallgrímssyni,
Helga Baldvinssyni og Árna Þór Árnasyni
varamanni.
Stjórn Sjúkrasjóðs hélt reglulega fundi á
árinu 2016 og úthlutaði 523 styrkjum til
sjóðfélaga að upphæð um 36,2 millj. kr.
Styrkjum fjölgaði um 11% á milli ára en árið
2015 var úthlutað 471 styrk að upphæð
tæplega 32,0 millj. kr. Hóprannsóknir til
skimunar á hjarta- og æðasjúkdómum og
ristilkrabbameini voru í gangi. Fór 41 félagi
í slíkar rannsóknir.

Styrkveitingar skiptust þannig:
Dagpeningar þmt fæðingarorlof: 38
styrkir að upphæð 7,2 millj. kr.
Almennir styrkir: 434 styrkir að
upphæð 23,0 millj. kr.
Sértækir styrkir: 10 styrkir að fjárhæð
4,1 millj. kr.
Hóprannsókn: 41 styrkir að upphæð
1,9 millj. kr
Rekstrarafgangur sjóðsins nam rúmum
25,3 millj. kr. en innborguð iðgjöld voru
62,7 millj. kr. Egið fé í árslok nam tæpum
211 millj. kr.
Sjóðurinn hefur nú sameinast Sjúkrasjóði
VFÍ. Unnið er að tryggingarfræðilegri úttekt á sjóðnum.

Sjóðsfélagar Sjúkrasjóðs KTFÍ
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Rekstrarreikningur Sjúkrasjóðs KTFÍ 2016
2016

2015

62.660
62.660

54.581
54.581

Hagnaður/tap af aðalstarfsemi

34.234
1.916
6.266
331
42.747
19.913

31.472
555
5.458
371
37.856
16.725

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

5.361
25.274

4.416
21.141

210.722

185.448

Rekstrartekjur
Iðgjöld
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Styrkir
Hóplækniskostnaður
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Rekstrargjöld alls

Óráðstafað eigið fé
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Fjölskyldu- og styrktarsjóður KTFÍ
Skýrsla Fjölskyldu- og styrktarsjóðs KTFÍ 2016
Stjórn sjóðsins er skipuð þeim Samúel
Smára Hreggviðssyni, formanni, Óla Jóni
Hertervig, Bjarna Bentssyni og Arnlaugi
Guðmundssyni varamanni.

Stjórn Fjölskyldu- og styrktarsjóðs hélt
reglulega fundi á s.l. ári og úthlutaði 166
styrkjum til félagsmanna að upphæð um
18,3 millj. kr. Auk þess fóru 27 félagar í hóprannsóknir til skimunar fyrir ristilkrabbameini og hjarta- og æðasjúkdómum.

Sjóðsfélagar Fjölskyldu- og styrktarsjóðs KTFÍ

Styrkveitingar skiptust þannig:
Dagpeningar þmt fæðingarorlof: 10
styrkir að upphæð 4,7 millj. kr.
Almennir: 151 styrkir að upphæð 11,9
millj. kr.
Hóprannsóknir: 27 styrkir að upphæð
1,3 millj. kr.
Sértækir styrkir: 5 styrkir að upphæð
1,7 millj. kr.
Rekstrarhalli sjóðsins nam 5 millj. kr. en innborguð árgjöld voru 14,5 millj. kr. Greiddir
styrkir námu því rúmlega 134% af iðgjöldum
2016 en 100% á árinu 2014. Eigið fé var í árslok rúmlega 53 millj. kr.

260
250

Við sameiningu TFÍ og VFÍ sameinast Fjöl
skyldu- og styrktarsjóðir félaganna. Í kjölfarið er unnið að tryggingarfræðilegri úttekt á
sjóðnum.
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Skýrsla Orlofssjóðs KTFÍ 2016

Rekstrarreikningur Fjölskyldu- og styrktarsjóðs KTFÍ 2016
2016

2015

14.537
14.537

13.460
13.460

Hagnaður/tap af aðalstarfsemi

18.257
1.256
1.454
388
21.355
-6.818

13.096
381
1.346
364
15.187
-1.727

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

1.748
-5.070

1.714
-13

Óráðstafað eigið fé

53.180

58.251

Rekstrartekjur
Iðgjöld
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Styrkir
Hóplæknisskoðun
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Rekstrargjöld alls

Í gildi var samningur milli KTFÍ og
OBHM um að félagsmenn KTFÍ geti
greitt í OBHM. Greiðslur vegna félagsmanna sem vinna hjá ríki eða borg,
nokkrum sveitarfélögum og fyrirtækjum í eigu ríkis eða borgar fara beint til
OBHM. Aðrir aðilar greiða í Orlofssjóð
KTFÍ sem stendur svo skil á greiðslum til
OBHM. Þessar greiðslur voru á árinu
2016 fyrir 600 félagsmenn frá u.þ.b. 300
fyrirtækjum. Við sameiningu TFÍ og VFÍ
breytast orlofsmál tæknifræðinga.
Tæknifræðingar geta nú (tímabundið)
valið um áframhaldandi aðild að OBHM
og gildir það fyrirkomulag til sumarloka
2018 fyrir félaga starfandi á almennum
markaði en allt til sumarloka 2021 fyrir
þá tæknifræðinga sem starfa hjá ríki og
Reykjavíkurborg.
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Vísinda- og starfsmenntunarsjóður KTFÍ
Skýrsla Vísinda- og starfsmenntunarsjóðs KTFÍ
Vísinda- og starfsmenntunarsjóður KTFÍ
byggir á samkomulagi Kjarafélagsins við
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og
Reykjavíkurborg frá 1989. Það eru starfsmenn ríkisins, Reykjavíkurborgar og þeirra
sveitarfélaga sem gert hafa samning við
KTFÍ, auk starfsmanna annarra vinnuveitenda sem hafa gerst aðilar að sjóðnum,
sem rétt eiga á styrkjum úr sjóðnum, samtals 239 félagsmenn á árinu 2016.
Skipting umsókna á milli efnisflokka árið
2016: 62 umsóknir til náms, námskeiða og
ráðstefnuferða og 54 umsóknir til kaupa á
tölvubúnaði. Samtals voru samþykktar og
greiddar umsóknir 116 sem er u.þ.b. 20%
aukning frá 2015.
Stjórn sjóðsins er nú skipuð eftirtöldum
tveimur fulltrúum KTFÍ og tveimur fulltrúu m v i n n u ve i t e n d a ;
Haraldur
Sigursteinsson, formaður, KTFÍ, Óli Jón
Hertervig, ritari, KTFÍ, Einar Mar Þórðarson,
f.h. fjármálaráðherra og Guðjón Örn
Helgason f.h. Reykjavíkurborgar.
Vísinda- og starfsmenntunarsjóður KTFÍ
hefur nú sameinast tveimur sambærilegum
sjóðum VFÍ undir nafninu Vísindasjóður VFÍ.
Reglur hafa verið samræmdar og byrjað að
greiða styrki úr sjóðnum.

Sjóðsfélagar Vísinda- og starfsmenntunarsjóðs
KTFÍ
270
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Rekstrarreikningur Vísinda- og starfsmenntunarsjóðs KTFÍ 2016
2016

2015

40.711
40.711

37.355
37.355

Hagnaður/tap af aðalstarfsemi

26.226
4.071
723
31.020
9.691

16.629
3.735
604
20.968
16.387

Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
Tekjur umfram (gjöld) á árinu

3.604
13.295

2.933
19.320

136.133

122.838

Rekstrartekjur
Iðgjöld
Rekstrartekjur alls
Rekstrargjöld
Styrkir
Umsýslukostnaður
Annar kostnaður
Rekstrargjöld alls

Starfsmenntunarsjóður KTFÍ
á almennum markaði
Unnið var að gerð starfsreglna. Starfs
reglurnar voru staðfestar af stjórn KTFÍ.
Við sameiningu TFÍ og VFÍ voru þessar
reglur endurskoðaðar og samræmdar
milli félaga. Byrjað verður að úthluta
úr sjóðnum um mitt ár 2017.

Óráðstafað eigið fé
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Viðburðir 2016 – 2017
Fundir og ráðstefnur voru í flestum tilvikum
haldnar í samvinnu VFÍ og TFÍ. Margir fundir
eru sendir út beint og teknir upp. Upptökur
eru birtar á vef VFÍ.

7. – 9. september 2016
NIL-fundur haldinn í Reykjavík
Árlegur samráðsfundur norrænna kjarafélaga verkfræðinga og tæknifræðinga.

14. apríl 2016
Visual management
Námskeið á vegum Austurlandsdeilda VFÍ
og TFÍ.

13. september 2016
Líf og starf á Grænlandi
Samlokufundur. Fyrirlesari Birkir Rútsson,
verkfræðingur hjá dönsku verkfræðistofunni Orbicon.

2. maí 2016
Kynning í HR
Sameiginleg kynning VFÍ og TFÍ í
Háskólanum í Reykjavík fyrir nemendur í
tæknifræði og verkfræði.
13. maí 2016
Tæknidagur í HR
Viðurkenning TFÍ fyrir lokaverkefni í
tæknifræði.
23. maí 2016
Kynning fyrir tæknifræðinema
í Keili - Ásbrú
26. maí 2016
Vegir á hálendi Íslands
Morgunverðarfundur á vegum Deildar
stjórnenda og sjálfstætt starfandi í VFÍ.
24. júní 2016
Útskrift í Keili – Ásbrú
Viðurkenningar TFÍ fyrir lokaverkefni í
tæknifræði.
19. ágúst 2016
VerkTækni golfmótið 2016
Haldið á Hellishólum Fljótshlíð.
22. ágúst 2016
Kynningarfundur vegna Rýni 2016

22. september 2016
Íslensk repja. –
Hluti af orkuskiptum í samgöngum?
Samlokufundur. Fyrirlesari: Gylfi Árnason.
23. september 2016
Hjóna/parakeppni VFÍ og TFÍ í golfi
Haldið á Korpúlfsstöðum.
24. september – 1. október 2016
Rýnisferð til Dubai.
29. september 2016
Kynningarfundur:
Áhættumat hjá Hjartavernd
Fundur vegna átaksins: Áhættumat hjá
Rannsóknarstöð Hjartaverndar.
8. október 2016
Haustferð Norðurlandsdeilda
Þeistareykir, Bakki og Húsavík.
10. október 2016
Kynning: Skimun á ristilkrabbameini
Kynningarfundur vegna átaksins: „Skimun á
ristilkrabbameini”. Sagt frá samstarfssamningi Sjúkra- og Styrktarsjóða TFÍ og VFÍ og
Miðstöðvar meltingarlækninga ehf. Tilgangur
verkefnisins er að veita fræðslu og beita
forvarnaraðgerðum gegn krabbameini í
meltingarvegi.

14. október 2016
Haustferð Austurlandsdeilda
15. október 2016
Kynning VFÍ og TFÍ á
Tæknidögum á Austurlandi
20. október 2016
Ferðalangar og íslensk þekking í Dubai
Rýnisferðin 2016 – ferðasaga. Fyrirlesari:
Jóhannes Benediktsson, formaður TFÍ og
fararstjóri.
26. október 2016
Sameining VFÍ og TFÍ? Kynningarfundur
fyrir félagsmenn VFÍ
27. október 2016
Sameining VFÍ og TFÍ? Kynningarfundur
fyrir félagsmenn TFÍ
10. nóvember 2016
Árdagar Íslendinga
Samlokufundur. Guðmundur G. Þórarinsson
kynnti bók sína: „Árdagar Íslendinga Kenningar um uppruna Íslendinga og
landnámið.“
21. nóvember 2016
Námskeið í samningatækni
Á vegum Austurlandsdeilda VFÍ og TFÍ.
Leiðbeinandi: Haukur Ingi Jónasson.
23. nóvember 2016
Leyfisferli framkvæmda
Morgunverðarfundur á vegum Deildar
stjórnenda og sjálfstætt starfandi í VFÍ.
23. nóvember 2016
Heimsókn Kvennanefndar VFÍ til
Icelandair
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1. desember 2016
Samrunafundur VFÍ og TFÍ
2. desember 2016
Raki í byggingum
Samlokufundur haldinn í samstarfi við
Byggingastaðlaráð. Fyrirlesari: Björn
Marteinsson arkitekt og verkfræðingur.
13. desember 2016
Verkfræðingur í forystusveit WHO
Samlokufundur. Davíð Á. Gunnarsson kynnti
bók sína: Alþjóðaheilbrigðismál - Ísland til
áhrifa.
24. janúar 2017
Stærðfræði í takt við tímann
Námskeið um stærðfræðina með tilkomu
stærðfræðiforrita og ókeypis kennsluþátta á
netinu. Leiðbeinandi: Viðar Ágústsson.
26. janúar 2017
Fjármögnun tækniog þekkingarfyrirtækja
Samlokufundur. Fyrirlesarar: Helga Valfells,
Hekla Arnardóttir og Jenný Ruth
Hrafnsdóttir, stofnendur Crowberry Capital.
2. febrúar 2017
Rósaboð Kvennanefndar VFÍ
Konur í VFÍ komu saman til að fagna þeim
konum sem luku prófgráðu í verkfræði á
árinu 2016.
3. febrúar 2017
Kynningarfundur um
orlofsmál tæknifræðinga
6. febrúar 2017
Trúnaðarmannanámskeið

16. febrúar 2017
Leyfisferli framkvæmda – úrbætur
Morgunverðarfundur á vegum Deildar
stjórnenda og sjálfstætt starfandi í VFÍ.
21. febrúar 2017
Kynningarfundir á Akureyri
Kynningarfundir hjá Norðurlandsdeildum
vegna sameiningar VFÍ og TFÍ. Gestir fundarins: Páll Gíslason formaður VFÍ, Jóhannes
Benediktsson varaformaður VFÍ og Árni B.
Björnsson framkv.stj. VFÍ.
23. febrúar 2017
Mataræði og fleira áhugavert
Samlokufundur. Fyrirlesari Pálmi Stefánsson
efnaverkfræðingur.
3. mars 2017
Kynning fyrir nema í Kaupmannahöfn.
6. mars 2017
Að semja um hærri laun
Námskeið í launaviðtölum. Leiðbeinandi:
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við
Viðskipta- og hagfræðideild HÍ.
10. mars 2017
Kynning fyrir tæknifræðinema
í Keili - Ásbrú
24. mars 2017
Aðalfundur Norðurlandsdeildar VFÍ
29. mars 2017
Aðalfundur Austurlandsdeildar VFÍ
7. apríl 2017
Dagur verkfræðinnar
Haldinn í þriðja sinn á Hilton Reykjavík
Nordica.

24. apríl 2017
Slitafundur KTFÍ, STFÍ og TFÍ
27. apríl 2017
Aðalfundur VFÍ

Tæknifræðingafélag Íslands

