
 

Stjórn STF 
 
Stjórn Starfsmannafélag Fjarðabyggðar skipa:   Kristinn Ívarsson 

formaður, Jóna Katrín Aradóttir gjaldkeri, Birna Rósa Gestsdóttir 

ritari, Sigurborg Hákonardóttir vara-formaður, Þorsteinn Guðjónsson 

meðstjórnandi og  Sigríður Axelsdóttir meðstjórnandi.  Félagið hefur 

skrifstofu- og fundaaðstöðu í Brennu.  Minnum á vefsíður Kjarna 

http://notendur.snerpa.is/kjarni/ , bsrb.is og smennt.is 
 

 

 

Orlofshús 
 

Umsóknareyðublöð v/ páska- sumarúthlutunar fylgja með 

fréttabréfinu og eru skiladagar eftirfarandi:  
  

Fyrir páskaleigu 4.mars n.k.    

 
Fyrir sumarleigu 1.apríl n.k. 

 

Svör við umsóknum ásamt greiðsluseðli munu síðan berast 

til umsækjanda fyrir 7. mars v/ páskaleigu og 15.apríl v/ 

sumarleigu. 

 Upplýsingar um leigu í Kjarnaskógi í síma 847 2794 á 

skrifstofutíma og fyrir Ásholtið í síma-477 1664. 

 
 

 

Munið  starfsmenntunarsjóð STF 
 

 

 

Styrktarsjóður BSRB. 
 

Hægt er að sækja um styrk m.a. vegna : 

✓ Dagpeninga v/veikinda eftir að lögbundnum  launagreiðslum 

lýkur, einnig v/ veikinda maka og barna. 

✓  Sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, nálastungumeðferðar, hnykk-

lækninga, þjáfunar hjá Hjarta- og lungnastöðinni ofl. 

stofnunum í 25 skipt á ári. 

✓  Skoðana hjá Leitarstöð Krabbameinsfélagsins, kvensjúk-

dómalækni og  Hjartavernd einu sinni á ári. 

✓ Ferðakosnaðar v/ veikinda sjóðsfélaga, maka eða barna sem 

Trygginarstofnun greiðir ekki. 

✓ Líkamsræktar ( 10.000 á ári ). 

✓ Ættleiðingar, glasafrjóvgunar og tæknisæðingar. 

✓ Laser aðgerðar á augum og kaupa á gleraugum. 

✓ Meðferða á Heilsustofnuninni í Hveragerði. 

✓ Meðferðar hjá félagsráðgafa, fjölskylduráðgjafa og 

sálfræðingi kr. 2.500 í 15 skipt á ári. 

✓ Útfararostnaðar (50.000). 

✓ Tannlæknakostnaður (50% kostnaðar umfram 50 þús, hámark 

150 þús). 

Allar nánari upplýsingar eru á www.bsrb.is. Umsóknareyðublöð er 

hægt að nálgast á netinu og einnig á skrifstofum HSA, 

Verkmenntaskólans og Fjarðabyggðar.   

 

 

 Heilsuefling 
 

Minnum á heilsuræktina. Félagið hefur um árabil styrkt 

félagsmenn sína til hverskonar heilsueflingar.  Styrkurinn 

er 3000 kr. fyrir hvert 6 mánaða tímabili. Jóna Katrín 

gjaldkeri greiðir styrkinn út gegn framvísun kvittunar.  
 

http://notendur.snerpa.is/kjarni/


 

Félagsfundur 
 

Verður haldinn í Brennu 
mánudaginn 28. febrúar n.k. 

 
Dagskrá: 
 

✓ Samningarnir 

✓ Starfsmatið 

✓ Önnur mál 
 
 
Félagar fjölmennið og látið í ykkur 
heyra. Kaffi og meðlæti. 
 

Stjórnin 
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