
 
 

 
 
           

          Samfélag fyrir alla 
              Jöfnuður og jöfn tækifæri 

 

 

Til landssambanda og  
aðildarfélaga innan ASÍ 

 
17. september 2014. 

 
Efni: 41. þing ASÍ 22. - 24. október 2014 – frekari upplýsingar 
 
Sambandsþing Alþýðusambands Íslands verður haldið dagana 22. - 24. október nk. á Hótel 

Nordica, Reykjavík.  

Í bréfi sem sent var aðildarsamtökum ASÍ í júní sl. var gerð grein fyrir þinginu og helstu 

viðfangsefnum þess. Þá liggur fyrir að miðstjórn ASÍ hefur ákveðið að undirbúa sérstaklega 

umræðu um stefnu verkalýðshreyfingarinnar hvað varðar launakjör stjórnenda fyrirtækja og 

leiðbeiningar til fulltrúa launafólks í stjórnum lífeyrissjóðanna í þeim efnum. Stefnt er að því 

að umræðuskjal um þetta efni verði afgreitt á fundi miðstjórnar 1. október nk. og verði sent 

út til aðildarfélaganna í beinu framhaldi. 

 
 Dagskrá þingsins 

Þingið verður sett 22. október kl. 10:00 og reiknað er með því að því ljúki í síðasta lagi kl. 

17:00 þann 24. október. Dagskrá þingsins fylgir hjálagt.  

 Málefni fyrir þingið frá aðildarsamtökum ASÍ 

Mikil áhersla er lögð á að virkja alla þingfulltrúa í málefnavinnunni á þinginu. Unnið verður 

með „þjóðfundarfyrirkomulagi“ sem tryggir virka þátttöku og möguleika allra fulltrúa á 

þinginu á að koma að mótun stefnu ASÍ á öllum málefnasviðum sem eru til umfjöllunar. 

Minnisblað þar sem nánar er gerð grein fyrir málefnavinnunni og úrvinnslu hennar fylgir 

hjálagt. 

 Málefni fyrir þingið frá aðildarsamtökum ASÍ 

Við viljum nota tækifærið til að minna á 24. gr. laga ASÍ þar sem segir m.a.: 

 



„Mál þau og tillögur sem einstök aðildarsamtök óska að tekin verði fyrir á þinginu, skal 

senda miðstjórn 1 mánuði  fyrir sambandsþing. Skal miðstjórn leggja mál þau og tillögur fyrir 

þingið, ásamt umsögn sinni.“ 

  Hagnýt atriði 

Um flug vegna þingsins gilda sömu reglur og áður, þ.e. að formenn viðkomandi aðildarfélaga 

hafa heimild til að panta á reikning ASÍ flug vegna þingfulltrúa viðkomandi félags. Flugið er 

eingöngu bókanlegt hjá hópadeild Flugfélags Íslands. Opnunartími er kl. 08:00 til 16:00 virka 

daga. Hægt að senda póst á hopadeild@flugfelag.is eða hringja í síma 5703075 á 

opnunartíma. Hægt er að sjá flugáætlun okkar á www.flugfelag.is.   

Um greiðslu kostnaðar vegna ferða þingfulltrúa fer að öðru leyti samkvæmt REGLUGERÐ UM 

GREIÐSLU FERÐAKOSTNAÐAR ÞINGFULLTRÚA OG VEGNA FORMANNAFUNDA. Reglugerðin 

er á vef ASÍ  

Hvað varðar gistingu fyrir þingfulltrúa sem koma utan af landi er mikilvægt fyrir 

aðildarfélögin að ganga frá þeim þætti frekar fyrr en síðar. Af hálfu Alþýðusambandsins 

verður óskað tilboða frá nokkrum hótelum um verð á gistingu fyrir þau aðildarfélög sem vilja 

nýta sér það.  

Alþýðusambandið hefur látið taka frá nokkurn fjölda herbergja á Hótel Nordica og hafa 

aðildarfélögin til 1. október að nýta sér þann kost. Hafa ber samband við hótelið beint. 

Þá er rétt að benda á að oft er hægt að fá hagstæð tilboð á hótelgistingu á vefnum. Benda 

má á slóðirnar: http://www.dohop.is, og http://www.hotels.com.  

Frekari gögn og upplýsingar verða sendar til aðildarfélaganna í byrjun október. 

Frekari upplýsingar – gögn á vefnum 

Á vefslóðinni http://www.asi.is/thing eru birtar allar upplýsingar um þingið og umræðuskjöl 

vegna málefnavinnunnar.  

 

Virðingarfyllst,  

 
Halldór Grönvold, 

aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 

 
 

 
Hjálagt fylgja: 

 Dagskrá 41. þings ASÍ 

 Minnisblað um stefnumótunarvinnu á 41. þingi ASÍ,  22. – 24. október 2014 
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