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Fundargerð 7. þings ASÍ-UNG 2021
7. þing ASÍ-UNG var haldið þann 7. september 2021 og hófst það kl. 10.00. Til þess að
virða þær samkomutakmarkanir sem voru í gildi í samfélaginu vegna heimsfaraldurs
Covid-19 var þingið haldið rafrænt og tók dagskrá þess mið af því.
Þingsetning og ávarp forseta ASÍ-UNG
Gundega Jaunlinina, formaður ASÍ-UNG, setur þingið og býður þingfulltrúa velkomna.
Hún fer yfir fyrirkomulag þingsins sem er rafrænt vegna Covid-1. Gundega fer yfir
dagskrána og ítrekar að þetta sé afgreiðsluþing og að því muni öll fræðsla, hópefli og
málefnavinna bíða betri tíma. Stefnt sé að því að boða til vinnudaga ungs fólks innan
hreyfingarinnar þar sem málefni ASÍ-UNG og ungs fólks verði til umfjöllunar. Það
fyrirkomulag hafi einnig þann kost að fleiri þátttakendur, en aðeins þingfulltrúar, geti tekið
þátt í starfinu.

Kosning fundarstjóra og ritara
Lagt er fyrir fundinn að Halldór Oddsson verði fundarstjóri. Þá sé fundargerð á ábyrgð
fundarstjóra. Kosning fer fram með handauppréttingu og eru tillagan samþykkt. Gundega
þakkar fyrir sig og gefur Halldóri orðið.
Halldór byrjar á að fara yfir praktísk atriði varðandi framkvæmd rafræns fundar og biður
fulltrúa m.a. að gæta þess að rétt nafn sé skráð hjá hverjum og einum. Þá leggur hann
fyrir breytta dagskrártillögu stjórnar ASÍ-UNG þar sem þingið fer fram rafrænt. Tillagan er
svohljóðandi:
„7. þing ASÍ-UNG, haldið 24. september 2021, samþykkir að taka af dagskrá þingsins
fyrirliggjandi dagskrárliði um helstu niðurstöður framhaldsþing ASÍ og framtíðarsýn ASÍUNG. Þingi verði því slitið eftir að skýrsla stjórnar hefur verið kynnt og kosið til fimm
sæta í stjórn og þriggja í varastjórn.“
Breytt dagskrártillaga telst samþykkt án athugasemda.
Fundarstjóri kynnir því næst tillögu uppstillingarnefndar í samræmi við samþykktir ASÍUNG. Hann fer yfir þær breytingar sem urðu á samþykktum á síðasta þingi þar sem var
samþykkt að helmingur stjórnar sé kjörinn á hverju þingi, en helmingur sitji áfram. Nú
verði því, eins og áður kom fram, kosið til fimm stjórnarsæta og þriggja sæta varamanna.
Þá er ítrekað að fyrirkomulag ASÍ-UNG sé með þeim hætti að stjórn skipti með sér verkum
að þingi loknu, og því ekki kosið sérstaklega í ákveðin embætti, hvorki formanns né
annarra.
Því næst er farið yfir sitjandi stjórn og tillögu kjörnefndar sem er svohljóðandi:
Til aðalstjórnar:
Ásdís Helga Jóhannsdóttir – AFL-starfsgreinafélag
Ástþór Jón Ragnheiðarson – Verkalýðsfélag Suðurlands
Inga Fanney Rúnarsdóttir – Verkalýðsfélag Grindavíkur
Jón Unnar Viktorsson – Verkalýðsfélag Grindavíkur
Þorvarður Bergmann Kjartansson – VR
Til varastjórnar:
Ólöf Helga Adolfsdóttir – Efling
Sindri Már Guðjónsson – AFL-starfsgreinafélag
Þór Hinriksson – Félag íslenskra rafvirkja
Fundarstjóri ítrekar að framboðsfrestur sé opinn þar til formaður ASÍ-UNG hafi kynnt
skýrslu stjórnar. Þeir sem vilji bjóða sig fram skulu senda skilaboð, í gegnum spjall, til
fundarstjóra.
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Skýrsla stjórnar
Gundega Jaunlinina, formaður ASÍ-UNG, tekur til máls og kynnir skýrslu stjórnar og starfið
á undangengnu ári. Skýrslan er aðgengileg í viðauka. Formaður fer yfir sitjandi stjórn var
kjörin á rafrænu 6. þingi ASÍ-UNG 2020:
Aðalstjórn

Kjörtímabil

Gundega Jaunlinina
Alma Pálmadóttir
Guðmundur Hermann Salbergsson
Aron Máni Nindel Haraldsson*
Hulda Björnsdóttir
Magdalena Samsonowicz
Lilja Hrönn Gunnarsdóttir
Ástþór Jón Ragnheiðarson
Þorvarður Bergmann Kjartansson

Verkalýðsfélagið Hlíf
Efling
VM
Félag tæknifólks í rafiðnaði
FVSA
Efling stéttarfélag
VR
Verkalýðsfélag Suðurlands
VR

2020-2022
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2020-2022
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

Varastjórn
Inga Fanney Rúnarsdóttir
Birkir Snær Guðjónsson
Elín Ósk Sigurðardóttir

Verkalýðsfélag Grindavíkur
AFL Starfsgreinafélag
Verkalýðsfélag Suðurlands

2020-2021
2020-2021
2020-2021

Formaður segir frá því að Aron Máni Nindel Haraldsson hafi sagt sig úr stjórn á fyrsta
fundi sem haldinn var í kjölfar þings. Störf stjórnar hafi verið með nokkuð hefðbundnu
sniði þar sem fundað hafi verið reglulega, bæði með aðal- og varastjórn. Þá fór hún yfir
setu stjórnamanna í fastanefndum ASÍ á síðasta starfsári.
Stjórn ASÍ-UNG tók þátt í fjölda viðburða á árinu þar sem var fjallað um málefni ungs
fólks á vinnumarkaði út frá ólíkum forsendum. Haldinn var veffundur í febrúar undir
yfirskriftinni „Hefur þú efni á að eignast barn?“. Fundurinn var vel sóttur, en þar var
fjallað um fæðingarorlof og kostnaðvið barneignir frá ólíkum hliðum. Þá tók ASÍ-UNG
þátt í verkefninu Spretti, sem Háskóli Íslands stýrir en verkefnið styður og undirbýr
efnilega nemendur með innflytjendabakgrunn til háskólanáms.
Ég, Gundega Jaunlinina, fór í viðtöl hjá RÚV þar sem fjallað var um stöðu ungs fólks og
svo innflytjenda á vinnumarkaði á tímum Covid. Varaformaður, Ástþór Jón Ragnheiðarson,
skrifaði einnig nokkrar greinar í blöð og vefmiðla um málefni ungs fólks á vinnumarkaði.
Þá skrifuðu aðrir stjórnarmeðlimir einnig nokkurn fjölda greina sem birtist á frétta- og
samfélagsmiðlum. Námskeiðið Ungir leiðtogar var því miður fellt niður vegna
sóttvarnartakmarkana og óvissu í þeim efnum.
Ég sem formaður ASÍ-UNG tók einnig þátt í tveimur ráðstefnum í Lettlandi fyrir hönd ASÍUNG. Þann 10. ágúst var hún með kynningu um uppbygginu verkalýðshreyfingarinnar og
sagði frá kjarasamningum á Íslandi á LSAB PRO Course - North and Integrating Model.
Þann 13. ágúst tók hún þátt í LSAB PRO Youth Forum þar sem hún kynnti starf ASÍ-UNG
inna verkalýðshreyfingarinnar.
Við tókum einnig þátt í Fundi fólksins sem haldinn var í byrjun september 2021. Þar fjallaði
ég um stöðu ungs fólks á íslenskum vinnumarkaði, stöðu ungra útlendinga á íslenskum
vinnumarkaði og sagði almennt frá starfi ASÍ-UNG. Þessi fundur var sýndur í beinni á
helstu fréttamiðlum landsins.
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Kosning til stjórnar og kjörnefndar
Fundarstjóri tekur aftur við og lýsir því yfir að framboðsfrestur sé runninn út til framboðs
til stjórnar. Þar sem engin framboð, umfram uppstillingarlista kjörstjórnar, hafi borist sé
ekki nauðsynlegt að ganga til kosninga og sé því sjálfkjörið í fimm embætti aðalstjórnar
og þrjú varastjórnar. Hann óskar því næst nýkjörnum fulltrúum til hamingju með kjörið
og óskar þeim velfarnaðar í starfi. Þá hvetur hann aðra þingfulltrúa til að veita stjórn
aðhald og taka þátt í starfinu á komandi tímabili.
Til aðalstjórnar:
Ásdís Helga Jóhannsdóttir – AFL-starfsgreinafélag
Ástþór Jón Ragnheiðarson – Verkalýðsfélag Suðurlands
Inga Fanney Rúnarsdóttir – Verkalýðsfélag Grindavíkur
Jón Unnar Viktorsson – Verkalýðsfélag Grindavíkur
Þorvarður Bergmann Kjartansson – VR
Til varastjórnar:
Ólöf Helga Adolfsdóttir – Efling
Sindri Már Guðjónsson – AFL-starfsgreinafélag
Þór Hinriksson – Félag íslenskra rafvirkja
Fundarstjóri gengur því næst í val á kjörnefnd en fyrir liggur tillaga:
Gundega Jaunlinina (Hlíf),
Birkir Snær Guðjónsson (AFL-starfsgreinafélag)
Alma Pálmadóttir (Efling)
Fundarstjóri óskar því næst eftir framboðum til kjörnefndar. Engin framboð berast og því
er sjálfkjörið í nefndina.
Fundarstjóri opnar því næst á dagskrárliðinn önnur mál, sem hann bæti inn í auglýsta
dagskrá. Enginn óskar eftir því að taka til máls.

Þingslit
Fundarstjóri kynnir næsta dagskrárlið, þingslit og eftirlætur formanni það verkefni.
Gundega Jaunlinina tekur við stjórn. Hún þakkar Halldóri góða fundarstjórn og
þingfulltrúum fyrir stutt en gott þing. Þá óskar hún nýrri stjórn til hamingju með kjörið.
Formaður ASÍ-UNG slítur 7. þingi.
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Stjórn ASÍ-UNG 2020-2021
Stjórn var kjörin á 6. þingi ASÍ-UNG í september 2020.
Fulltrúar í stjórn voru:
Aðalstjórn
Kjörtímabil
Gundega Jaunlinina
Alma Pálmadóttir
Guðmundur Hermann Salbergsson
Aron Máni Nindel Haraldsson*
2020-2022
Hulda Björnsdóttir
Magdalena Samsonowicz
Lilja Hrönn Gunnarsdóttir
Ástþór Jón Ragnheiðarson
Þorvarður Bergmann Kjartansson
Varastjórn
Inga Fanney Rúnarsdóttir
Birkir Snær Guðjónsson
2020-2021
Elín Ósk Sigurðardóttir
2020-2021

Verkalýðsfélagið Hlíf
2020-2022
Efling
2020-2022
VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna 2020-2022
Félag tæknifólks í rafiðnaði
FVSA
Efling stéttarfélag
VR
Verkalýðsfélag Suðurlands
VR

2020-2022
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

Verkalýðsfélag Grindavíkur
AFL Starfsgreinafélag

2020-2021

Verkalýðsfélag Suðurlands

Kjörnefnd
Margrét Júlía Óladóttir
FSVA
Þórir Gunnarsson
VR – starfsmaður ASÍ
Auður Alfa Ólafsdóttir
VR – starfsmaður ASÍ
*Aron Máni Nindel Haraldsson sagði sig úr stjórn á fyrsta fundi sem haldinn var í kjölfar þings.

Þann 11. september 2020 var 6. þing ASÍ haldið. Þingið var rafrænt vegna
heimsfaraldurs Covid. Starf stjórnar var með nokkuð hefðbundnu sniði þó
sóttvarnaraðgerðir hafi haft nokkur áhrif. Fundað var reglulega og málefni ungs fólks á
vinnumarkaði rædd en sú hefð hefur skapast að bæði aðal- og varamenn í stjórn eru
boðaðir á fundi stjórnar.
Starf ASÍ-UNG var með nokkuð hefðbundnu sniði. Covid-19 setti þó talsverðan svip á
starfið á þar sem sóttvarnartakmarkanir í þjóðfélaginu settu því nokkrar skorður.
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Fastanefndir ASÍ
Stjórn ASÍ-UNG skipar fulltrúa í allar fastanefndir ASÍ.

Skipan ASÍ-UNG í fastanefndir ASÍ 2020-2021

Fastanefnd
Alþjóðanefnd

Aðalmaður
Gundega Jaunlinina

Varamaður
Birkir Snær Guðjónsson

efnahags- og skattanefnd,

Ástþór Jón Ragnheiðarson

Alma Pálmadóttir

Húsnæðisnefnd

Þorvarður Bergmann
Kjartansson
Lilja Hrönn Gunnarsdóttir

Magdalena
Samsonowicz
Hulda Björnsdóttir

Alma Pálmadóttir

Ástþór Jón
Ragnheiðarson
Gundega Jaunlinina

Vinnumarkaðs-, atvinnumála - og
jafnréttisnefnd
Lífeyris-, heilbrigðis og
trygginganefnd
Menntanefnd
Fjölmiðla- og kynningarnefnd

Guðmundur Hermann
Salbergsson
Hulda Björnsdóttir

Umhverfis- og neytendanefnd

Inga Fanney Rúnarsdóttir

Birkir Snær Guðjónsson
Elín Ósk Sigurðardóttir
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Verkefni og viðburðir
Stjórn ASÍ-UNG kom að og tók þátt í fjölda viðburða þar sem fjallað var um málefni ungs
fólks á vinnumarkaði út frá ólíkum forsendum.

Hefur þú efni á að eignast barn?
Í febrúar stóð ASÍ-UNG fyrir veffundi undir yfirskriftinni Hefur þú efni á að eignast barn?
Á fundinum, sem var vel sóttur, var fjallað um fæðingarorlof og kostnað við barneignir
frá ólíkum hliðum. Upptaka frá fundinum var svo gerð aðgengileg á FB síðu ASÍ-UNG.
Rætt var um þann kostnað sem fylgir barneignum, hvernig núverandi kerfi er að virka og
hvað mætti betur fara. Á fundinum fór Gundega Jaunlinina, formaður ASÍ-UNG yfir tölur
frá Fæðingarorlofssjóði, en ásamt henni fluttu eftirfarandi aðilar erindi:
-

Ingólfur V. Gíslason, prófessor í Félagsfræði við HÍ fjallaði um Áhrifaríka lagasetningar.
Vilhjálmur Árason, alþingismaður og nefndarmaður í velferðarnefnd Alþingis, ræddi um Af hverju
fjölskyldan ætti að ráða skiptingu orlofs.
Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur Barnaheilla, fjallaði um ný lög um fæðingarorlof frá sjónarhorni
Barnaheilla.
Hér má nálgast upptöku af fundinum:
https://www.youtube.com/watch?v=vDn7ecWekc0.

Sprettur – verkefni HÍ
Stjórn ASÍ-UNG tók þátt í kynningarfundum á verkefninu Spretti hjá Háskóla Íslands, en
verkefnið styður og undirbýr efnilega nemendur með innflytjendabakgrunn til
háskólanáms.

Fjölmiðlar – umfjöllun, viðtöl og greinaskrif
Formaður ASÍ-UNG, Gundega Jaunlinina, fór í viðtöl hjá RÚV þar sem fjallað var um
stöðu ungs fólks og svo innflytjenda á vinnumarkaði á tímum Covid. Varaformaður,
Ástþór Jón Ragnheiðarson, skrifaði einnig nokkrar greinar í blöð og vefmiðla um málefni
ungs fólks á vinnumarkaði. Þá skrifuðu aðrir stjórnarmeðlimir einnig nokkurn fjölda
greina sem birtist á frétta- og samfélagsmiðlum.

Ungir leiðtogar - námskeið
Ungir leiðtogar er námskeið sem ætlar er að fræða ungt fólk um verkalýðshreyfinguna
og efla það sem leiðtoga, bæði á vinnumarkaði og breiðari vettvangi. Námskeiðið sem
var nú haldið í annað sinn var unnið í samvinnu við Félagsmálaskóla alþýðu. Efnið er
sniðið að ungum félögum í verkalýðshreyfingunni, starfsfólki stéttarfélaga og ungu fólki í
trúnaðarráðum. Þátttakendur voru öflugir og áhugasamir einstaklingar frá stéttarfélögum
víðsvegar um landið og þótti námskeiðið heppnast vel.
Námskeiðið sem áætlað var að halda vorið 2021 féll niður vegna Covid-19.

Ráðstefnur LSAB PRO Course – North and Integrating Model / LSAB PRO
Youth Forum
Gundega Jaunlinina tók þátt í tveimur ráðstefnum í Lettlandi fyrir hönd ASÍ-UNG. Þann
10. ágúst var hún með kynningu um uppbygginu verkalýðshreyfingarinnar og sagði frá
kjarasamningum á Íslandi á LSAB PRO Course - North and Integrating Model. Þann 13.
ágúst tók hún þátt í LSAB PRO Youth Forum þar sem hún kynnti starf ASÍ-UNG inna
verkalýðshreyfingarinnar.

Fundur fólksins
ASÍ-UNG tók þátt í Fundi fólksins sem haldinn var í byrjun september 2021. Þar talaði
Gundega Jaunlinina, formaður, um stöðu ungs fólks á íslenskum vinnumarkaði, stöðu
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ungra útlendinga á íslenskum vinnumarkaði og sagði almennt frá starfi ASÍ-UNG. Þessi
fundur var sýndur í beinni á helstu fréttamiðlum landsins.
Hér má nálgast nánari upplýsingar og upptöku af fundinum: https://fundurfolksins.is/
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