
 

SAMEINING STARFSMANNAFÉLAGA?? 

 
Í maí s.l. fengu allir félagsmenn senda kynningarbæklinga 

um hugsanlega sameiningu félaga í Kjarna. Í framhaldi af 

því var haldinn félagsfundur 15. maí og kynnti Arna 

Jakobína Björnsdóttir formaður STAK málið fyrir 

fundarmönnum. Á aðalfundi STF 27. maí s.l. var skipaður 

starfshópur til að kynna og ræða málið betur. Nefndina 

skipa: Sigríður Axelsdóttir formaður, Ásrún Sveinsdóttir, 

Benedikt Sigurjónsson, Bergljót Bjarkadóttir, Björk 

Bjarnadóttir, Gísli S Gíslason, Guðrún Árnadóttir, Inga 

Magnúsdóttir, Jón Björn Hákonarson, Jóhann Tryggvason, 

Jón Hilmar Kárason, Margrét Björnsdóttir, Már 

Sveinsson, Ragnhildur Hjálmarsdóttir, Sigrún 

Þormóðsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir. Nú á haustdögum 

tekur hópurinn til starfa og bindur stjórn STF vonir við að 

starf hans verði til að koma almennri umræðu í gang meðal 

félagsmanna. Í nóvember verður framkvæmd 

skoðanakönnun meðal allra félagsmanna innan Kjarna þar 

sem spurt verður um álit á sameiningu.  Á aðalfundi STF 

vorið 2004 munum við félagsmenn allir þurf að taka 

ákvörðun um þetta mikilvæga mál hvort við sameinumst 

félögum í Kjarna eða starfsemi félagsins verði óbreytt. 

   

   

  Stjórnin 

 

 

 

 

 
 

FRÉTTABRÉF 
 

STARFSMANNAFÉLAGS  
 

FJARÐABYGGÐAR 
 

 
 

Dagsferð- Kárahnjúkar 
 

Fyrirhuguð er rútuferð í Kárahnjúka ef næg þátttaka 

næst meðal félagsmanna og fjölsk. þeirra. Farið verður kl. 

10.00 laugardginn 20 sept. n.k. Í bakaleið verður kaffi og 

meðlæti í Skriðuklaustri. Verð kr. 500 á mann. Skráning 

til kl. 17.00 fimmtudaginn 18 sept.  í símum:   

    864 4961 (Diddi), 4771664(Jóna), 893 1583(Sibba),  

861 3483 (Birna). 
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Stjórn STF 
 

 

Starfsmannafélag Fjarðabyggðar hélt aðalfund 27. maí sl. 

og var ný stjórn kosin, hana skipa:  Kristinn Ívarsson 

formaður, Jóna Katrín Aradóttir gjaldkeri, Birna Rósa 

Gestsdóttir ritari, Sigurborg Hákonardóttir vara-

formaður, Þorsteinn Guðjónsson meðstjórnandi og 

Berglind Þorbergsdóttir meðstjórnandi.  Sem fyrr hefur 

félagið skrifstofu- og fundaaðstöðu í Brennu.  Minnum á 

vefsíður Kjarna http://notendur.snerpa.is/kjarni/ , 

bsrb.is og smennt.is 

 

Orlofshús 
 

Aðsókn í nýja orlofshúsið í Kjarnaskógi hefur verið mjög 

góð, allar vikur leigðar og almenn ánægja með húsið og 

staðinn. 

Sæmileg aðsókn hefur verið í bústaðinn okkar í Seldal nú í 

sumar og hægt verður að fá hann leigðann fram eftir 

haustinu. 

Íbúðin í Ásholti hefur verið vel nýtt og eru félagsmenn 

hvattir til að nota  sér frábæra staðsetningu hennar í 

höfuðborginni.      

 

Umsóknir fyrir jóla- og áramótaleigu í Kjarna og Ásholti 

þurfa að berast fyrir 15.október n.k. 

 

Orlofshúsin í Kjarna og Ásholti eru til leigu allt árið!!!!!. 

 

Upplýsingar um leigu í Kjarnaskógi í síma 847 2794 á 

skrifstofutíma og fyrir Ásholtið í s-477 1664. 

 

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.  

 
 

Styrktarsjóður BSRB. 
 

Styrktarsjóður BSRB tók til starfa á árinu 2002. 

Sjóðurinn greiðir styrki í slysa- og veikindatilfellum, vegna 

þjálfunar og forvarna (t.d. sjúkranudd, krabbameinsleit, 

ferðakostnaðar, v/veikinda, líkamsræktar o.fl.).  Greiddur 

er styrkur vegna útfarar. Við hvetjum félagsmenn til að 

kynna sér reglur og markmið sjóðsins  á vefsíðu 

www.bsrb.is (kjaravefur). 

Umsóknareyðublöð eru hægt að nálgast á netinu og einnig 

á skrifstofum HSA, Verkmenntaskólans og Fjarðabyggðar.   

 

 

Starfsmenntunarsjóður STF 
 

 

Félagar eru minntir á að sækja um styrk til endurmennt-

unar og námskeiða. Umsóknir þurfa að vera skiflegar og 

þar komi fram upplýsingar um námið og kostnað þess.  

Umsóknir sendist til Stjórnar Starfsmennturarsjóðs STF, 

Egilsbraut 1, Neskaupstað. 
 

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