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LEIÐARI

Að loknum kosningum
Í þessu VR blaði bryddum við upp á þeirri nýjung að

heimasíðum strax eftir kosningarnar sem bendir til þess

flétta ársskýrslu VR inn í blaðið. Það er von okkar að

að þar sé eitthvað sem illa þolir dagsbirtu. Eins var ég

það veiti félagsmönnum fyllri upplýsingar um stöðu

hugsi yfir framgangi fjölmiðla, þeir sem sáðu fræjum

og starfsemi félagsins sem var nokkuð til umræðu í

tortryggni fengu að tala gagnrýnislaust en aðrir voru

nýliðinni kosningabaráttu. VR hefur hin seinni ár birt

yfirheyrðir af mikilli hörku. En niðurstaðan var skýr,

ársskýrsluna á heimasíðu félagsins og teljum við okkur

undirritaður, hálf stjórnin og trúnaðarráðið nutu ekki

hafa verið í fararbroddi meðal stéttarfélaga í að veita

trausts, félagsmenn vildu klárlega sjá breytingu á VR. Ég

félagsmönnum aðgang að upplýsingum um félagið.

sætti mig við niðurstöðuna en finnst sárt að sjá á eftir

Við breyttum einnig lögum VR fyrir tveimur árum til að

öllu því góða fólki í stjórn og trúnaðarráði sem einnig

auðvelda einstaklingum að bjóða sig fram til forystu fyrir

var sett til hliðar. Það er fólk sem hefur unnið óeigingjart

VR með það að markmiði að auka veg lýðræðis. Nýkjörinn

starf í þágu félagsmanna, sumt í áratugi, og gert VR að

formaður VR bauð sig fram í einstaklingskosningu.

því öfluga félagi sem það er í dag. Ég vil þakka þeim

Niðurstöður kosninganna sýna að auðvelt er að bjóða sig

sérstaklega fyrir vel unnin störf og félagsmönnum og

fram og það er lýðræði í VR. Væntanlega má búast við að

starfsmönnum þakka ég samstarfið á undanförnum árum.

í framtíðinni verði oftar kosið um forystu VR en áður og er

Félaginu og nýrri forystu óska ég velfarnaðar.

það von mín að það muni gera félagið sterkara til lengri
tíma litið. Hinsvegar tel ég að nýliðin kosningabarátta

GPP

hafi verið óvenju óvægin miðað við kosningahefðir hér
á landi. Það vakti athygli mína að mótframbjóðendur
mínir og stuðningsmenn þeirra lokuðu sínum blogg- og

Ábyrgðarmaður: Gunnar Páll Pálsson Ritstjóri: Anna Björg Siggeirsdóttir Umbrot og útlit: Tómas Bolli Hafþórsson Ljósmyndir: Eddi, Sigrún Sigurðardóttir, Gunnar Kr. Prentun: Oddi. Upplag: 24.000
Stjórn VR: Gunnar Páll Pálsson formaður, Stefanía Magnúsdóttir varaformaður, Jóhanna E. Vilhelmsdóttir ritari. Meðstjórnendur: Benedikt Vilhjálmsson, Eyrún Ingvaldsdóttir, Gunnar Böðvarsson,
Jón Magnússon, Lykke Bjerre Larsen, Margrét Sverrisdóttir, Rannveig Sigurðardóttir, Sigurður Sigfússon, Steinar J. Kristjánsson, Valur M. Valtýsson og Jóhanna S. Rúnarsdóttir. Varamenn: Jón Hrafn
Guðjónsson, Þorlákur Jóhannsson. Stjórn Orlofssjóðs VR: Benedikt Vilhjálmsson, Margrét Sverrisdóttir, Steinar J. Kristjánsson og Valur M. Valtýsson. Til vara: Sigurður Sigfússon og Jóhanna S. Rúnarsdóttir.
Stjórn Sjúkrasjóðs VR: Stefanía Magnúsdóttir formaður, Jóhanna E. Vilhelmsdóttir, Jón Magnússon, Gunnar Böðvarsson og Rannveig Sigurðardóttir. Til vara: Lykke Bjerre Larsen og Jón Hrafn Guðjónsson.
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FÉLAGSMÁL

Úrslit kosninga til
trúnaðarstarfa í VR 2009
Allsherjaratkvæðagreiðslu vegna kosninga til trúnaðarstarfa hjá VR sem hófst þann 23. febrúar, lauk kl. 12:00
á hádegi 11. mars. Atkvæði greiddu 6.738. Á kjörskrá voru alls 25.137. Kosningaþátttaka var því 26,8%.
Úrslit eru sem hér segir:

Kosning um formann í
einstaklingsbundinni kosningu

Stjórn VR fyrir næsta kjörtímabil
Samkvæmt framanskráðu og niðurstöðu sem varð á Nýársfundi
trúnaðarráðs og trúnaðarmanna VR vegna kosningar varamanna í
stjórn teljast eftirtalin vera réttkjörin skv. 20. gr. laga félagsins og hefst

Fjöldi
atkvæða

% af greiddum
atkvæðum

Kristinn Örn Jóhannesson

2651

41,9 %

Lúðvík Lúðvíksson

1904

30,1 %

Formaður VR - til tveggja ára

Gunnar Páll Pálsson

1774

28,0 %

Kristinn Örn Jóhannesson

kjörtímabil þeirra á næsta aðalfundi VR, 2. apríl 2009.

Fjórir stjórnarmenn samkvæmt listakosningu – til tveggja ára

Kosning um þrjá stjórnarmenn
í einstaklingsbundinni
kosningu. Kosningu hlutu:

Ásta Rut Jónasdóttir
Bergur Þór Steingrímsson
Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir
Bjarki Steingrímsson

Fjöldi
atkvæða

% af greiddum
atkvæðum

Ragnar Þór Ingólfsson

2394

59,6 %

Ragnar Þór Ingólfsson

Óskar Kristjánsson

1774

44,2 %

Óskar Kristjánsson

Ágúst Guðbjartsson

1695

42,2 %

Ágúst Guðbjartsson

Þrír stjórnarmenn í einstaklingsbundinni kosningu – til tveggja ára

Þrír varamenn í stjórn VR – til eins árs
Hólmfríður Björg Petersen

Kosning um lista með framboðum
4 stjórnarmanna
og 82 í trúnaðarráð

Þorlákur Jóhannsson
Sigríður Stefánsdóttir
82 fulltrúar í trúnaðarráð VR af L lista lýðræðis fyrir VR– til eins árs.
Sjá lista á www.vr.is.

Fjöldi
atkvæða

% af greiddum
atkvæðum

L listi lýðræðis fyrir VR

3189

62,9 %

A listi trúnaðarráðs
og trúnaðarm. VR

1879

37,1 %

Fyrir voru í stjórn VR sjö stjórnarmenn sem kosnir voru til tveggja ára
á síðasta ári. Þau eru: Stefanía Magnúsdóttir, Benedikt Vilhjálmsson,
Steinar J. Kristjánsson, Sigurður Sigfússon, Jóhanna S. Rúnarsdóttir,
Lykke Bjerre Larsen og Jón Magnússon.
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Vægari
innheimtuaðgerðir
Stjórn VR hefur samþykkt áskorun til þeirra lífeyrissjóða sem félagsmenn VR greiða til að beita vægustu
innheimtuaðgerðum sem kostur er. Úrræði sjóðanna
geta m.a. falist í því að beita ekki dráttarvöxtum á vanskil, lágmarka innheimtukostnað, skuldbreyta lánum,
lengja lánstíma og breyta lánskjörum með tilliti til
greiðslugetu viðkomandi. Enn fremur að sjóðurinn óski
ekki eftir nauðungasölu á íbúðum sjóðfélaga nema að
fullreynt sé að ekki sé unnt að leysa greiðsluerfiðleika
viðkomandi. Stjórnin óskar eftir samstarfi við lífeyrissjóðina um útfærslu úrræðna og starfsreglna.

Hver hreppir
hnossið í ár?
Föstudaginn 8. maí verður niðurstaða í könnun VR á
Fyrirtæki ársins 2009 tilkynnt en niðurstöður í launakönnuninni verða birtar í september. Það vekur alltaf
mikla athygli þegar tilkynnt er hvaða fyrirtæki fá hæstu
einkunn starfsmanna sinna í þessari könnun sem VR
hefur staðið fyrir í áratug. Nú á tímum mikilla þrenginga á vinnumarkaði er kannski enn mikilvægara að
starfsfólk fái tækifæri til að segja stjórnendum hvernig
þeim líður og hvert viðhorf þeirra er til fyrirtæksins.
Niðurstöðurnar verða birtar á vef VR, www.vr.is, sem og
í VR blaðinu sem kemur út þennan dag.
Dregið hefur verið í happdrætti sem haldið var í
tengslum við könnunina. Vinningshöfum er bent á að
hafa samband við VR í síma 510 1700. Vinningsnúmerin
eru sem hér segir: 13168, 20265, 21029, 24508, 28006,
42840, 43143, 51077, 62249 og 71878.

VR tekur þátt í
kostnaði vegna
örlitameðferðar

Félagsmaður VR dæmdur
til sektargreiðslu í Hæstarétti
Hæstiréttur hefur dæmt félagsmann VR til að greiða fyrrum vinnuveitanda sínum
500 þúsund krónur í sekt vegna brota á ráðningarsamningi. Málsatvik voru þau að

Stjórn VR hefur samþykkt að félagið greiði 50% af

félagsmaðurinn réði sig sem sölumaður í Egilsson hf, heildsölu, og skrifaði þá undir

kostnaði af örlitameðferð sem stafar af sjúkdómi og

samkeppnishindrandi ákvæði í ráðningarsamningi. Við starfslok var hann orðinn

læknir hefur samþykkt, það sem kallað hefur verið

rekstrarstjóri í ritfangaversluninni Office One sem þá var komin í eigu Egilsson hf.

medical tattoo. Þessi meðferð er nýjung hér á landi

Eftir að hann hætti og réð sig hjá annarri ritfangaverslun krafðist fyrrum vinnuveit-

og er m.a. til þess fallin að bæta ásýnd geirvörtu eftir

andi tæplega 30 milljóna króna skaðabóta.

að lýtaðagerð hefur verið gerð á brjósti, t.d. vegna
brottnáms brjósts vegna krabbameins. Lýtaaðgerð

Dómur féll gegn félagsmanninum í Héraðsdómi Reykjaness í maí 2008 og var hann

vegna krabbameins í brjóstum er greidd af Sjúkra-

dæmdur til að greiða 1,3 milljónir króna í sekt. Málinu var vísað til Hæstaréttar sem

stryggingastofnun Íslands en örlitameðferð er ekki

taldi ekki að samkeppnisákvæði ráðningarsamningsins hafi verið fallið úr gildi þrátt

greidd. Því var afráðið félagið kæmi til móts við félags-

fyrir breytingar á starfssviði félagsmannsins frá upphafi ráðningar og þar til hann lét

menn sína sem þurfa að standa straum af kostnaði

af störfum, né að ákvæðið hafi verið víðtækara en nauðsynlegt hafi verið. Dómurinn er

vegna þessarar meðferðar. Nánari upplýsingar veita

að mati lögmanns VR mikið áfall fyrir launþega og segir að m.v. túlkun Hæstaréttar sé ekki

fulltrúar Sjúkrasjóðs VR í síma 510 1700.

annað hægt en að hvetja launþega til að hafna svona ákvæðum í ráðningarsamningi.
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Ég er að kafna úr stressi!
Hér fjallar Ólafur Árnason um ýmsa þætti sem valda álagi og streitu og gefur góð ráð til að bregðast við.

Erfitt tímabil um þessar mundir

allar aldir. Matarlystin er kannski ekki upp á marga fiska

Það dylst engum að Íslenska þjóðin er að ganga í

og orkan lítil. Svo eru einnig hegðunarþættir sem erfitt

gegnum erfitt tímabil um þessar mundir og einstakling-

er að átta sig á. Þú ert allt í einu farin að verða pirruð/

ar og fjölskyldur upplifa álag og spennu sem aldrei

aður á rauðu ljósi, þú hvæsir á strákinn á kassanum í

fyrr. Öll þekkjum við einhverja sem hafa áhyggjur af

Krónunni yfir háu vöruverði eða þér finnst börnin alltaf

fjármálum sínum, starfi eða fjölskyldu. Þetta umhverfi

vera með læti þessa dagana. Eflaust líður þér ekki vel

sem við erum í þessi misserin er því miður kjöraðstæður

með þetta og veltir fyrir þér hvað sé eiginlega í gangi.

fyrir stress og kvíða til að ná tökum á lífi fólks. Það er því

„hversvegna er ég að láta svona?“ „ Þetta er ekki ég, því

á stundum sem þessum sem þú þarft að setjast niður

ég læt aldrei svona!“

og átta þig á því hvað skiptir máli í lífinu, hvað þú villt
leggja áherslu á og hvernig þú getur náð tökum á lífi

Aðstæður í dag kjöraðstæður fyrir stress

þínu á nýjan leik.

Öll getum við lent í aðstæðum þar sem við upplifum að
við séum búin að missa takið á verkefninu, að það sé of

Ólafur Árnason
fjölskylduráðgjafi

Álag getur komið fram á mjög margvíslegan máta og

stórt eða við hreinlega ekki í stakk búin til að takast á

engin ein ákveðin regla til varðandi það hvernig þú

við það. Það er ekki óeðlilegt. Mörg okkar eru að ganga

bregst við. En ef þú ert að velta því fyrir þér hvort að

í gegnum þessar tilfinningar í dag. Sum eru búin að

álagið sé farið að valda hjá þér stressi þá eru hér að

missa vinnuna og sjá ekki lausn á fjárhagsmálum sínum.

neðan nokkur atriði sem gefa til kynna að rétt sé að

Hjón eru áhyggjufull vegna þess að maki hefur misst

skoða sín mál. Þetta eru dæmi um andleg og líkamleg

vinnuna og nú er sá aðili þyngri og leiðari í skapi. Hann/

viðbrögð við stressi;

hún er að upplifa atvinnuleysið sem höfnun og sér

skapsveiflur,

kannski fáa möguleika á nýju starfi í bráð.

erfitt að einbeita sér,
neikvæðni,

Það er við þessar aðstæður sem við þurfum að vera á

pirringur,

varðbergi með eigin heilsu og hegðun. Það má með

einmannaleiki,

sanni segja að þær aðstæður sem að við búum við í dag

óánægja með flesta hluti

eru kjöraðstæður fyrir stress og kvíða til að ná fótfestu

allskonar líkamlegir verkir

innra með manni og það er eitthvað sem við eigum að

niðurgangur

sporna við að fullu afli.

ógleði
minnkandi kynlífslöngun

Er ísbjörn að elta þig?

óregla á mataræði

Það er rétt að átta sig á því að líkaminn gerir ekki gre-

óregla á svefni

inarmun á sálfræðilegu álagi og líkamlegu álagi. Hvort
um er að ræða vandamál í hjónabandinu, álag í vinnu,
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Aukin notkun áfengis, tóbaks og annarra lyfja

rifrildi við vinnufélaga eða fjölskyldumeðlimi eða ógreidd-

Eflaust hefur þú upplifað eitthvað af þessum við-

ir reikningar , þá bregst líkaminn við á sama hátt og

brögðum og trúlega mismikið. Þú getur verið að upplifa

ef ísbjörn væri að elta þig. Allt kerfið fer af stað og er

það að eiga erfitt með að sofna, eða ert að vakna fyrir

tilbúið til að rjúka í burtu frá hættunni. Það segir sig því

sjálft að því fleiri sem þessir stressþættir eru, því meira

vinnuerfiðleikar bjáta á. Mikilvægt er að gera sér grein

verður álagið og því verr fer einstaklingnum að líða.

fyrir því að þetta eru óskildir hlutir og nauðsynlegt er

Þegar við skoðum hvað áhrif langvinn streita hefur á

að standa þétt saman á erfiðum stundum í stað þess að

líkamann og varnarkerfi hans þá kemur mjög greinilega

auka álagið og stressið með spennu í hjónabandinu/

í ljós hve slæm áhrif stress hefur á líkama og sál. Meðal

sambúðinni. Einstaklingar verða að leggja áherslu á að

annars getur blóðþrýstingur hækkað, ónæmiskerfið

styrkja og rækta sambandið við maka sinn og nánustu

verður veikara og aukin áhætta er á hjartaáfalli.

fjölskyldu þegar fjárhagserfiðleikar, atvinnumissir,

Langvinn streita getur einnig haft þau áhrif á heilann að

veikindi og önnur álíka áföll ríða yfir. Það að skilja eykur

það verður erfiðara og erfiðara að bregðast við streitu

einfaldlega stressið og gerir öllum hlutaðeigendum

næst þegar hún kemur upp.

erfiðara með að vinna sig í gegnum erfiðleikana.

Það er misjafnt hvernig okkur gengur að takast á við
stress og álag og eru þau viðbrögð mjög einstaklings-

En hvað er til ráða?
Lærið hvernig hægt er að takast á við stress

bundin. Það sem veldur kvíða og stressi hjá einum

Við þurfum að átta okkur á því að þó að okkur finnist

einstaklingi hefur kannski lítil sem engin áhrif á annan

álagið og stressið í lífi okkar vera búið að ná yfirhönd-

einstakling og öfugt. Nokkrir þættir sem hafa áhrif á

inni, þá getum við stjórnað því hvernig við bregðumst

það hvar þolmörk þín gagnvart álagi eru:

við stressinu. Þetta snýst allt um það að ná stjórn, ná

Stuðningsnetið í kringum þig. Samheldin fjölskylda

stjórn á hugsunum, ná stjórn á tilfinningum, ná stjórn

og öflugur vinahópur hefur gríðarlega jákvæð áhrif á

á daglegum gjörðum, ná stjórn á fjölskyldu og nánasta

möguleika þína til að bregðast við stressi og álagi. Á

umhverfi. Það er mikilvægt að hugsa vel um sjálfan sig,

móti kemur svo að einangrun og einmanaleiki gerir þig

hvílast, endurnærast og vinna skipulega að því að ná

móttækilegri fyrir álagi.

stjórn á einföldum hlutum í kringum okkur.

Viðhorf þitt. Það verður aldrei of oft endurtekið að

Legðu aukna áherslu á samböndin í kringum þig

jákvæðni og léttleiki eru ofboðslega öflug vopn í barátt-

Að hafa sterkt net fjölskyldu og vina í kringum sig er

unni gegn stressi. Kímnigáfa er sterk vörn og einnig það

öflugasta vörnin gegn stressi. Þegar þú veist að þú

viðhorf að breytingar séu hluti af lífinu og í breytingum

ert með í kringum þig fjölskyldu og vini sem hægt er

felast tækifæri.

að treysta á, þá verður álag hins daglega lífs ekki eins
yfirþyrmandi. Leggðu því áherslu á að eyða tíma með

Skipulag. Það að taka skipulega á hlutunum, horfa

fólki sem þér þykir vænt um, fólki sem er jákvætt og

raunhæft á stöðuna og átta sig á því hvaða hlutum við

hvetjandi. Talaðu um vandamálið og þina líðan. Ef þú

höfum stjórn á, er hjálplegt í uppbyggingu á vörnum

ert ekki svo heppin að hafa ræktað þannig sambönd,

gegn stressi. Á þann hátt getum við betur náð tökum

eða ef „sambandið“ er að valda stressi í lífi þínu í dag,

á því sem hægt er að stýra og tökum ekki „panic“

leggðu þá áherslu á að styrkja núverandi samband og

ákvarðanir í fljótfærni.

byggja upp ný. Ekki hlaupa í burtu án þess að reyna að
laga það sem er kannski lítillega „bilað“ í dag.

„Þetta reddast“
Ein frægasta setning okkar íslendinga er án efa „þetta

Leggðu rækt við andlega heilsu þína

reddast“ og hefur hún eflaust hjálpað okkur við erfiðar

Flestir sinna alls ekki eða mjög lítið andlegri heilsu sinni

aðstæður í gegnum tíðina. En þegar við erum að upplifa

fyrr en eitthvað alvarlegt bjátar á. Á sama tíma og við

raunverulegt stress þá er ekki gott að treysta bara á

reynum að byggja upp líkamlegt atgervi ættum við að

það að hlutirnir muni reddast.

huga vel að andlega þættinum í lífi okkar. Það er alveg
ljóst að einstaklingar sem eru í góðu andlegu jafnvægi,

Nokkur algengustu atriðin sem valda stressi eru meðal

eiga mun auðveldara með að takast á við stress og

annars:

áföll í lífinu. Þeir eiga auðveldara með að einbeita sér,

Breytingar á lífsmynstri

eru jákvæðari, eiga sterkari fjölskyldu og vinabönd og

Vinnan og breytingar í vinnu

eru sveigjanlegri á erfiðleikatímum. Það góða er að við

Erfiðleikar í hjónabandi/sambúð

höfum öll þennan hæfileika ... en þurfum bara að rækta

Fjárhagserfiðleikar

hann.

Að hafa of mikið að gera
Áhyggjur af börnum og fjölskyldu
Ólafur Árnason
Eins og þarna kemur fram er áfallið við að missa

Fjölskylduráðgjafi

vinnuna mjög ofarlega á blaði. Annað sem rétt er að

Forvarnir ehf

benda á er að allt er viðkemur erfiðleikum í sambandi/

www.forvarnir.net

hjónabandi, eykur mjög álagið. Ég tek þetta fram
vegna þess að tilhneiging er til þess að brestir komi
í hjónaband/sambúð þegar fjárhagserfiðleikar og
VRblaðið 7

FRÆÐSLA

Næstu
hádegisfyrirlestrar

Færðu ekki
örugglega launaseðil?
Í því efnahagsástandi sem nú er á Íslandi gerist það því miður æ oftar

Nýttu kraftinn
16. apríl 2009
Fyrirlesarar: María Björk Óskarsdóttir
og Sigríður Snævarr

að vinnuveitendur standa ekki skil á iðgjöldum starfmanna sinna
til stéttarfélaga og lífeyrissjóða. Þetta hefur í för með sér verulega
skerðingu á réttindum starfsmannanna.

Skoðaðu launaseðilinn þinn

Farvegur Nýttu kraftinn snýst um að virkja og hvetja

Samkvæmt kjarasamingum eiga allir starfsmenn rétt á að fá

atvinnulausa til að nýta tíma sinn og kraft á jákvæðan

launaseðil þar sem m.a. kemur fram til hvaða stéttarfélags verið er

og uppbyggilegan hátt m.a. með því að ganga til

að greiða og hver upphæðin er. Hvað VR varðar er félagsgjaldið 0,7%

hvers dags sem vinnudagur væri. Gera sig þannig

af heildarlaunum. Ef ekki er staðið skil á greiðslu félagsgjalda til VR

samkeppnishæfari í atvinnuleitinni og betur búna

þýðir það að þú missir stöðu þína sem fullgildur félagsmaður þremur

fyrir vinnumarkaðinn um leið og kallið kemur. Í

mánuðum eftir að greiðslur stöðvast. Ef vinnuveitandi dregur hins

fyrirlestrinum er kynnt út á hvað ferlið gengur. En

vegar af þér félagsgjöldin, og það kemur fram á launaseðlinum, heldur

það hefur m.a. á að skipa markvissri tímaskráningu,

þú réttindum þínum gagnvart VR ef þú framvísar launaseðlunum til

vottunum, áhugasviðsprófi og mentorum úr

félagsins. Það er því gríðarlega mikilvægt að þú fáir launaseðla frá þínum

atvinnulífinu fyrir hvern og einn.

vinnuveitanda og fylgist með því hvort félagsgjöldin séu dregin af þér.

Að stjórna eigin
hugarfari og vellíðan

Hægt er að ganga úr skugga um að gjöldin séu greidd til VR á Mínum
síðum á vef VR, www.vr.is. Aðgangur að Mínum síðum er stýrður með
lykilorði og er hægt að sækja um á heimasíðunni.

30. apríl 2009
Fyrirlesari: Ingrid Kuhlmann

Hverju missir þú af?

Mikilvægt er að kynnast því hvernig farsælir

Ef ekki er staðið skil á félagsgjöldum til VR og þú getur ekki sýnt fram á

einstaklingar hugsa og vinna úr atburðum. Á fræðimáli

félagsaðild þína með launaseðlum missir þú m.a. af eftirfarandi:

kallast þetta seigla. Þeir sem búa yfir seiglu halda ró
sinni undir pressu og stjórna hvötum sínum. Þeir lesa
annað fólk og trúa að þeir hafi áhrif á það hvernig
þeir stefna og að þeir geti tekist á við mótlæti. Mat
þeirra á aðstæðum orsökum vandamála er raunhæft
og þeir takast á við nýjar áskoranir. Við getum breytt
því hvernig okkur líður með því að breyta hugsunum
okkar. Lykillinn að seiglu eru rökréttar hugsanir.
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Félagið í hnotskurn
Almenn starfsemi og þjónusta
Fjöldi félagsmanna / umsókna
2008
2007
Kjaramál til meðferðar fyrir félagsmenn

1.680

1.219

Starfsmennta- og tómstundastyrkir, umsóknir

5.317

4.925

10.673

9.569

Styrkir úr varasjóði
Fjöldi bótaþega úr Sjúkrasjóði

1.033

922

Orlofshús og tjaldvagnar

2.717

2.618

21.420

19.253

Samtals

20987

22206

2002

2003

2004

28776

26049

20352

2001

23222

20071

30.000
25.000

27437

Fjöldi félagsmanna

20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005

2006

2007

2008

Lykiltölur VR 2008
Félagsgjöld

658.429.382

Sjúkrasjóðsiðgjöld

947.315.132

Orlofssjóðsiðgjöld

228.894.585

Leiga orlofshúsa
Aðrar tekjur
Samtals tekjur
Bætur og styrkir

45.275.833
37.687.782
1.917.602.714
578.311.662

Greiðsla úr varasjóði

338.370.616

Rekstrargjöld

833.042.924

Samtals gjöld, bætur og styrkir
Fjármagnsliðir

Hrein (gjöld) tekjur til ráðstöfunar

1.749.725.202
582.917.551

(415.040.039)

Stjórn VR starfsárið 2008 - 2009
Gunnar Páll Pálsson formaður
Stefanía Magnúsdóttir varaformaður
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir ritari
Benedikt Vilhjálmsson, Bjarndís Lárusdóttir (hætti sumarið 2008), Eyrún Ingvaldsdóttir, Gunnar Böðvarsson,
Jóhanna S. Rúnarsdóttir, Jón Hrafn Guðjónsson (frá og með sumri 2008), Jón Magnússon, Lykke Bjerre Larsen,
Margrét Sverrisdóttir, Rannveig Sigurðardóttir, Sigurður Sigfússon, Steinar J. Kristjánsson og Valur M. Valtýsson.
Varamenn: Steinunn Guðmundsdóttir (hætti haustið 2008) og Þorlákur Jóhannsson

10 VRblaðið

Kjaramál
300

Þróun á fjölda mála kjarasviðs tímabilið janúar 2006 - desember 2008

250
200
150
100

Ný mál í mánuði
50

Opin mál í lok mánaðar
200812

200810

200808

200806

200804

200802

200712

200710

200708

200706

200704

200702

200612

200610

200608

200606

200604

200602

0

Kjara- og innheimtumál
Árið 2008 var annasamt hjá starfsmönnum kjarasviðs því málum sem tekin voru til skoðunar og vinnslu fjölgaði mikið. Sérstaklega var síðari hluti
ársins þungur og munar þar um það ástand sem skapaðist eftir hrun íslenska bankakerfisins. Uppsagnir voru miklar en auk þess kom upp ný
staða á íslenskum vinnumarkaði, þ.e. mörg fyrirtæki lækkuðu starfsmenn í launum eða starfshlutfalli, eða jafnvel hvoru tveggja, vegna erfiðleika
í rekstri. Staða launþega hefur því verið gífurlega erfið á síðustu mánuðum og samningsstaða þeirra lítil sem engin til að halda uppi kaupmætti
launa sinna. Á sama tíma hefur sá fjöldi fyrirtækja sem hættir rekstri og fer í gjaldþrot aukist umtalsvert og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun.
Verkefni kjarasviðs hafa að mestu snúist um uppsagnir og starfslok auk þess að sjá um gerð kröfulýsinga í þrotabú fyrirtækja.
Á árinu 2008 voru 1.680 mál tekin til meðferðar hjá kjarasviði eða tæplega 40% fleiri en árið 2007 þegar þau voru 1.219. Á fyrri hluta árs, janúar
til júní, voru málin 684 en 996 frá júlí til desember. Árið 2007 var 761 mál fyrri hluta árs og 458 seinni hluta árs. Fjölgun á málum á síðari hluta
ársins 2008 miðað við 2007 er því rúmlega 100% og var sá tími sá annasamasti í sögu kjarasviðs VR. Um áramót 2008 - 2009 voru 245 mál í vinnslu
hjá félaginu, þar af 119 hjá lögmanni þess. Þrjú mál voru frá árinu 2006, 25 frá 2007 og 217 frá 2008. Á árinu 2008 voru 1.493 mál leyst á kjarasviði
félagsins og hjá lögfræðingi félagsins að andvirði tæplega kr. 400.000.0000. Meðalupphæð var því um kr. 275.000. Mál sem fá lausn við við
gjaldþrot fyrirtækja eru þarna meðtalin.
Málum sem koma inn á borð til félagsins árið 2008 er skipt í lengri og skemmri mál. Skemmri mál má leysa á tveimur dögum eða skemur en lengri
mál taka þrjá daga eða lengur og þurfa ítarlegri vinnslu, m.a. hjá lögfræðingi. Árið 2008 féllu 674 mál undir skemmri mál en 1006 undir lengri mál.
Árið 2008 var því ár mikilla breytinga hjá mörgum launþegum. Kaupmáttur launa fór verulega niður á síðari hluta ársins auk þess sem margir
misstu vinnuna vegna gjaldþrots fyrirtækja. Í þessum ólgusjó stóðu margir frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að fá uppsögn frá sínum
vinnuveitanda með hefðbundnum uppsagnarfresti eða taka á sig fyrirvaralausa lækkun á starfskjörum. Flestir völdu þann kost að halda vinnunni.
Staða fyrirtækja og einstaklinga hefur versnað umtalsvert á síðustu mánuðum og mikilvægt er að samskipti atvinnurekenda og launþega séu
hreinskiptin og heiðarleg svo báðir aðilar séu vel meðvitaðir um þá valkosti sem í stöðunni eru.

Dómsmál
Nokkur mál fóru fyrir dómstóla á starfsárinu. Í einu var fyrirtæki dæmt til að greiða félagsmanni laun og launaleiðréttingu í máli sem snerist um
málamyndagjörning vinnuveitandans til að komast hjá því að greiða lágmarkslaun. Fyrirtækið hafði m.a. ráðið félagsmanninn til starfa ólöglega
og greitt laun undir lágmarkslaunum. Þá dæmdi Hæstiréttur í mars 2009 félagsmann til að greiða fyrrum vinnuveitanda sínum kr. 500.000 í sekt
vegna brota á ráðningarsamningi. Félagsmaðurinn hafði skrifað undir samkeppnishindrandi ákvæði í ráðningarsamningi þegar hann réð sig sem
sölumann í heildverslun. Eftir að hann hætti og réð sig annars staðar krafðist fyrrum vinnuveitandi tæplega 30 milljóna króna skaðabóta. Dómur
féll gegn félagsmanninum í héraðsdómi í maí 2008 og var hann dæmdur til að greiða 1,3 milljónir króna í sekt. Málinu var vísað til Hæstaréttar
sem taldi ekki að samkeppnisákvæði ráðningarsamningsins hafi verið fallið úr gildi þrátt fyrir breytingar á starfssviði félagsmannsins frá upphafi
ráðningar og þar til hann lét af störfum, né að ákvæðið hafi verið víðtækara en nauðsynlegt hafi verið.
Snemma árs 2009 féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur félagsmanni VR í vil en í því máli hafði honum verið sagt upp fyrirvaralaust án frekari
launagreiðslna. Hann var sakaður um trúnaðarbrest með því að ráða sig til starfa annars staðar. Það þótti ósannað og í niðurstöðu dómsins
segir að það verði ekki talið brot gegn trúnaðarskyldu að hafa uppi áform um að ráða sig til starfa hjá öðrum. Þá féll dómur í Héraðsdómi
Reykjavíkur í febrúar í máli félagsmanns VR sem hætti á vinnustaðnum eftir að hafa verið sakaður um refsivert brot í starfi. Boði um vinnuframlag
félagsmannsins í uppsagnarfresti var hafnað og vinnuveitandi greiddi honum ekki laun þann tíma. Dómurinn féll félagsmanninum í hag. Þá
hnekkti yfirskattanefnd árið 2008 ákvörðun skattstjóra í máli sem VR skaut til nefndarinnar og varðaði styrk úr starfsmenntasjóði. Félagsmaður
hafði fært styrkinn sem tekjur og kostnað vegna flugnáms á móti. Skatturinn hafnaði þessu á þeim forsendum að námið væri ekki starfstengt en
yfirskattanefnd hnekkti þeirri ákvörðun.
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Kjarasamningar
Endurnýjun kjarasamnings við FÍS
17. apríl 2008 var skrifað undir kjarasamning milli VR/LÍV og FÍS, Félags íslenskra stórkaupmanna. Gildistími er frá 1.
febrúar 2008 til 30. nóvember 2010. Kosið var um samninginn og er niðurstaða atkvæðagreiðslunnar sem hér er birt
fyrir Landssambands ísl. verzlunarmanna í heild en VR er stærsta félagið innan landssambandsins. Já sögðu 69,1% en
30,2% sögðu Nei. Einn tók ekki afstöðu. Á kjörskrá voru 1.482 og var kosningaþátttaka 10,1%. Kjarasamninginn má lesa
í heild sinni á heimasíðu VR en hér eru helstu atriði hans.
rLágmarkslaun verða sem hér segir:
frá 1. febrúar 2008 kr. 162.000
frá 1. mars 2009

kr. 170.500

frá 1. janúar 2010 kr. 190.000
rLaunaþróunartrygging
Launaþróunartrygging er 8,6% fyrir þá starfsmenn sem voru í starfi hjá sama launagreiðanda 1. október 2006 og
voru enn í starfi við undirritun samnings. Fyrir starfsmenn sem hófu störf hjá sínum launagreiðanda frá 2. október
2006 til 1. janúar 2007 er tryggingin 5,5% en þeir sem hófu störf hjá vinnuveitanda frá 2. janúar til 30. september 2007
fengu 4,5% launaþróunartryggingu. Þann 1. mars 2009 verði launaþróunartryggingin 3,5%.
rAlmenn launahækkun
Þann 1. janúar árið 2010 verður almenn 2,5% launahækkun.
rUppbætur hækka
Desemberuppbót skiptist nú í desember- og orlofsuppbót, árið 2008 verður desemberuppbót
kr. 50.000 og orlofsuppbót kr. 18.400.
rLengra orlof
Orlofsdögum fjölgar í 30 daga hjá þeim sem hafa unnið í sama fyrirtæki í 10 ár. Þetta ákvæði kemur til framkvæmda
frá og með árinu 2009. Þeir sem hafa unnið í 5 ár hjá sama fyrirtæki fá 26 orlofsdaga 2008 og 27 daga árið 2009.
rVíðtækari tryggingar
Slysatrygging er víðtækari í þessum samningi en þeim fyrri. Vátryggingin nær m.a. til 18 ára barna í stað 17 ára áður
og nær hún nú í fyrsta skipti til „ungmenna“ á aldrinum 18-22 ára sem áttu sama lögheimili og hinn látni og voru
sannanlega á framfærslu hans. Vátryggingin gildir í ferðum á vegum atvinnurekenda innanlands og utan og nær
einnig til slysa sem verða við íþróttaiðkun. Örorku- og dánarbætur hækka mikið.
rVeikindi barna
Veikindadagar vegna veikinda barna verða 12 á ári.
rEndurskoðunarnefnd
Samningsaðilar skipuðu tvo fulltrúa hvort í endurskoðunarnefnd sem átti ákveða í byrjun febrúar 2009 hvort
samningnum verður framlengt. Forsendur fyrir framlengingu eru:
1. að kaupmáttur launa hafi haldist eða aukist á samningstímanum,
2. að verðbólga hafi farið lækkandi, þ.e. að 12 mánaða verðbólga í desember 2008 sé lægri en 5,5%

og að verðbólga á 6 mánaða tímabilinu ágúst 2008 – janúar 2009 sé innan við 3,8% á ársgrundvelli.

Frestun á endurskoðun kjarasamninga SA og FÍS
Í febrúar 2009 var samþykkt að fresta til loka júní endurskoðun kjarasamninga við SA og FÍS frá árinu 2008 og almennum
launahækkunum til starfsmanna á hinum almenna vinnumarkaði sem áttu að koma til 1. mars 2009. Önnur ákvæði
samninganna koma til framkvæmda. Nánar á heimasíðu VR, www.vr.is.

Aðrir kjarasamningar
Á starfsárinu voru kjarasamningar undirritaðir við Alcan á Íslandi (nóvember 2008), Elkem á Íslandi (desember 2008)
og Flugfélag Íslands (janúar 2009).
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Heilbrigðismál
Fjárveitingar úr Sjúkrasjóði VR
Varðandi tekjur árið 2008 vísast til reikninga aftast í ársskýrslunni. Greiddar bætur sundurliðast þannig:
a) Sjúkra- og dagpeningar

Fjöldi

Dagpeningar vegna veikinda

736

Upphæð kr.
486.450.603

Dagpeningar vegna áfengisvanda

43

11.154.881

Dagpeningar vegna veikinda barna

35

14.357.602

Dagpeningar vegna veikinda maka

11

7.933.452

825

519.896.538

Fjöldi

Upphæð kr.

Sjúkra- og slysadagpeningar samtals
(2007, samtals fjöldi 726, kr. 405.613.134)

b) Dánarbætur
Dánarbætur félagsmanna undir 70 ára

33

24.331.315

Dánarbætur félagsmanna eldri en 70 ára

39

11.024.614

Dánarbætur samtals

72

35.355.929

(2007, fjöldi bótaþega 85, kr. 37.514.244)

Fjöldi

Upphæð kr.

Örorkubætur

c) Slysabætur

6

9.049.541

Slysabætur samtals

6

9.049.541

(2007, fjöldi bótaþega 5, kr. 3.613.527)

Fjöldi
Bætur samtals

903

Upphæð kr.
564.302.008

(2007, fjöldi bótaþega 816, kr. 446.740.905)

Fjöldi
Styrkir til sjóðfélaga

130

Upphæð kr.
14.009.654

(2007, fjöldi styrkþega 106, kr. 10.363.109)

Bætur og styrkir til félagsmanna 2008 samtals

Fjöldi

Upphæð kr.

1.033

578.311.662

(2007, fjöldi bóta- og styrkþega 922, kr. 457.104.014)

Upphæð kr.
Að auki styrkir til stofnana og félagasamtaka 2008

7.196.181

(2007, kr. 11.521.866)

Velferðarverkefni VR
Á árinu 2008 bauð VR 82 skjólstæðingum Sjúkrasjóðs þátttöku í velferðarverkefni VR. Verkefnið hefur það að
markmiði að veita félagsmönnum sem hafa átt við veikindi eða slys að etja meiri og persónulegri þjónustu í því
augnamiði að auðvelda þeim að snúa aftur á vinnumarkaðinn. Alls þáðu 47 félagsmenn boð um þátttöku í verkefninu.

Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR starfsárið 2008 – 2009
Stefanía Magnúsdóttir formaður
Jóhanna E. Vilhelmsdóttir, Rannveig Siguðardóttir, Gunnar Böðvarsson og Jón Magnússon
Varamenn: Lykke Bjerre Larsen og Jón Hrafn Guðjónsson
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Orlofsmál
Á árinu 2008 voru 40 orlofshús og orlofsíbúðir í eigu VR. Félagið tók á leigu 20 tjaldvagna og 10 orlofshús. Útleigur
ársins 2008 voru 2.717 samanborið við 2.618 árið 2007. Fyrirkomulagið „fyrstur bókar, fyrstur fær” var í gildi frá árinu
2007 og er bókað 36 vikur fram í tímann. Nýting orlofshúsa yfir vetrarmánuðina hefur verið mjög góð í húsum með
heitum pottum auk íbúðanna á Akureyri.

Nýting orlofshúsa og tjaldvagna 2008
Innan sviga er tilgreindur fjöldi húsa / íbúða á hverjum stað.
Fjöldi gistinátta
Akureyri (6)

Nýting – sumar

Nýting – vetur*

1.265

87%

Einarsstaðir (4)**

305

94%

Flúðir (3)

569

94%

39%

Hraunborgir (1)***

124

95%

40%

Húsafell (3)

581

91%

40%

Ljósheimar (1)

272

52%

62%

2.952

91%

32%

Miðhúsaskógur (20)

50%

Félagið tók á leigu eftirtalin hús og tjaldvagna sumarið 2008 og endurleigði til félagsmanna.
Sum húsin voru leigð hluta af sumri en sum eru enn í útleigu.
Fjöldi gistinátta

Nýting – sumar

Nýting - vetur

Hrísey (1)

70

90%

Illugastaðir (1)

63

87%

Minni-Borg (2)

141

83%

40%

Stykkishólmur raðhús (2)

234

92%

35%

Súðavík (1)

77

91%

Vestmannaeyjar (1)

70

83%

Tjaldvagnar (20)

1.007

93%

Samtals gistinætur

7.730

* Að vetri til er nýting á flestum húsum VR um 100% um helgar en minni virka daga.
** Hús í Ölfusborgum og á Einarsstöðum eru leigð út á vegum rekstrarfélaga húsanna yfir veturinn. Húsið í Ölfusborgum fór illa
í jarðskjálftum árið 2008 og var því ekki í fullri nýtingu.
*** Húsið í Hraunborgum var selt haustið 2008.

Gjafabréf í sólina
VR í samstarfi við Sumarferðir, Úrval Útsýn og Plúsferðir veittu félagsmönnum afslátt af sólarlandaferðum
sumarið 2008 í formi gjafabréfa. Alls voru gefin út 150 gjafabréf sem öll voru nýtt.

Stjórn orlofssjóðs VR starfsárið 2008 – 2009
Benedikt Vilhjálmsson formaður
Bjarndís Lárusdóttir (hætti sumarið 2008), Margrét Sverrisdóttir, Sigurður Sigfússon, Steinar J. Kristjánsson og Valur M. Valtýsson
Varamaður: Jóhanna S. Rúnarsdóttir
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Fundir, ályktanir og samskipti
Innlendir fundir
Stjórn VR fundaði 13 sinnum á árinu 2008 og 4 fundir voru haldnir í trúnaðarráði.
Á Nýársfundi VR 2009 sem haldinn var 27. janúar, var gengið frá framboði trúnaðarráðs og trúnaðarmanna
til formanns, stjórnar, varamanna í stjórn og trúnaðarráðs VR fyrir næsta kjörtímabil. Gengið var til kosninga á
fundinum milli þriggja frambjóðenda til formanns og tuttugu og þriggja frambjóðenda í einstaklingskosningu til
stjórnar. Sitjandi formaður, Gunnar Páll Pálsson, hlaut 70% atkvæða í kjöri til formanns. Tveir frambjóðendur sem
hlutu kosningu til varastjórnar höfnuðu sætinu. Báðir frambjóðendur til formanns sem ekki hlutu kosningu
á fundinum sem og nokkrir frambjóðendur til stjórnar óskuðu í kjölfar fundarins eftir allsherjaratkvæðagreiðslu
í félaginu um framboð sitt, skv. 20 gr. laga VR. Sjá nánar á bls. 18.
Uppstillinganefnd fundaði 6 sinnum fyrir Nýársfundinn. Auglýst var eftir áhugasömum einstaklingum til að starfa
fyrir félagið og bárust þrjú framboð til formanns og tuttugu og þrjú framboð til stjórnar.
Fjórir félagsfundir voru haldnir á starfsárinu. Sá fyrsti var haldinn í Reykjavík í nóvember 2008 og sátu hann um 500
félagsmenn. Umræðuefnið var gagnrýni á störf formanns VR í stjórn Kaupþings. Niðurstaða fundarins var að flýta
kosningum í félaginu eins og unnt væri og að kosið yrði um formann þó kjörtímabili sitjandi formanns lyki ekki fyrr
en árið 2010. Seinni félagsfundirnir voru haldnir í febrúar 2009, í Reykjavík, Vestmannaeyjum og á Egilsstöðum, og
sátu þá samtals um 150 félagsmenn. Á þeim kynntu frambjóðendur til formanns og stjórnar sig og stefnumál sín en
allsherjaratkvæðagreiðsla fór fram dagana 23. febrúar til 11. mars. Sjá nánar um atkvæðagreiðsluna á bls. 18.
Ráðgjafarnefnd félagsmanna er vettvangur félagsmanna og fulltrúa félagsins til að ræða starfsemi félagsins og
framtíðarstefnu þess í formi morgunverðarfunda. Alls voru 26 fundir haldnir á árinu, þ.a. tveir í Vestmannaeyjum og
þrír á Austurlandi, og sátu þá 255 félagsmenn.
Úrskurðarnefnd VR hélt 40 fundi á árinu 2008. Nefndin úrskurðaði um 5 kærur félagsmanna. Verkefni
nefndarinnar er að taka fyrir formlegar kærur frá félagsmönnum, vera ráðgefandi fyrir umsjónarmenn málaflokka
og gegna eftirlitsstarfi.
Ársfund Alþýðusambands Íslands, sem haldinn var 23. – 24. október, sátu 80 fulltrúar VR. Meginumræðuefnið
var ungt fólk, samfélagið og verkalýðshreyfingin en umræður um efnahagsmál og stöðuna í fjármálamörkuðum
settu þó sterkan svip á fundinn enda var hann haldinn skömmu eftir að íslensk stjórnvöld tóku yfir stjórn stærstu
banka landsins.
Þing LÍV, Landssambands íslenzkra verzlunarmanna, var haldið 19. og 20. september 2008 og var það síðari hluti
þingsins en sá fyrri var haldinn 2. nóvember 2007. Þingin sátu 50 fulltrúar frá VR. Aðalmálefni þingsins voru kjaraog efnahagsmál og breytingar á lögum sambandsins.

Erlend samskipti
Stjórn VR fór í vinnuferð til Danmerkur í maí, m.a. til að kynna sér orlofsaðstöðu danskra stéttarfélaga og starfsemi
lággjaldastéttarfélaga.
Höfuðborgarráðstefnan var haldin í Helskinki í Finnlandi í júní. Hvert land flutti skýrslu um stöðu mála í sínu
heimalandi en þema ráðstefnunnar var vinnuaðstaða lagerstarfsmanna.
Fulltrúar VR sóttu ráðstefnu í New York í júní á vegum bandarísku rannsóknarstofnunarinnar Familes and Work
Institute sem stendur m.a. fyrir viðamiklum vinnumarkaðsrannsóknum.
Fulltrúar frá HK, systurfélagi VR í Danmörku, sóttu VR heim dagana 16. – 19. nóvember.
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Önnur starfsemi
VR varasjóður
Á aðalfundi 31. mars 2008 var samþykkt 415,6 milljóna króna framlag í VR varasjóð. Heildargreiðslur úr sjóðnum
árið 2008 námu kr. 338.370.616 og fengu 10.673 félagsmenn greiðslur. Langstærstur hluti fór til forvarna eða
34% og næst mest til orlofsmála eða 17%. Til forvarna teljast m.a. styrkir til líkamsræktar. Árið 2007 fengu 9.569
félagsmenn greiðslur og nam heildarupphæðin 296.552.483.

Greiðslur úr VR varasjóði

7,9%

%
4,8

8,5%

5%

34,

Forvarnir 34,5%
Orlofsþjónusta 17,3%
Hjálpartæki 14,8%

12,2%

Lækniskostnaður 12,2%

%
17,3

14

,8%

Endurhæfing 8,5%
Námsorlof

4,8%

Annað 7,9%

Jafnréttismál
Samkvæmt niðurstöðum launakönnunar VR 2008 eru konur með að meðaltali 16,7% lægri laun en karlar og var
það sambærilegur munur og árið 2007. Munurinn hefur dregist saman, hann var 20,4% árið 2000. Þróun greiddra
félagsgjalda síðustu ár styður þessa niðurstöðu. Kynbundinn launamunur innan VR var 15,3% árið 2000 en var
12,3% árið 2008.

Rannsóknir og kannanir
Fyrirtæki ársins
Fjarhitun hf. og Vélfang ehf. voru valin Fyrirtæki ársins 2008, Fjarhitun í hópi stærri fyrirtækja og Vélfang í
hópi minni. Fjörutíu fyrirtæki fengu nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki 2008, tuttugu í hvorum stærðarflokki.
Niðurstöðurnar voru kynntar í maí.

Launakönnun
Heildarlaun félagsmanna VR hækkuðu um 9,9% á milli áranna 2007 og 2008 samkvæmt niðurstöðum
launakönnunar félagsins. Á sama tíma hækkuðu laun almennt á vinnumarkaði um rúmlega 6% samkvæmt
launavísitölu Hagstofunnar. Frá árinu 2004 hafa félagsmenn nær undantekningalaust notið launaskriðs umfram
það sem gerist á almennum vinnumarkaði.

Stjórnendakönnun
VR gerði árið 2008 könnun meðal stjórnenda 300 stærstu fyrirtækja landsins og er það í annað sinn sem VR stendur
fyrir könnun meðal þessa hóps. Í niðurstöðunum kemur fram að 76% telja eftirsóknarvert að vera stjórnandi í
dag á móti níu af hverjum tíu árið 2006. Það vekur athygli að 28% svarenda sögðust oft hafa tekið starfið fram yfir
einkalífið á síðustu sex mánuðum og svipað hlutfall viðurkennir að hafa fært persónulegar fórnir fyrir framann.
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Önnur starfsemi
Fræðsla
Félagsmönnum stóð til boða fjöldi hádegisfyrirlestra á árinu 2008. Alls voru í boði ellefu fyrirlestrar og sóttu
þá 494 félagsmenn. Félagsmenn á Akranesi og í Vestmannaeyjum gátu fylgst með fyrirlestrunum í gegnum
fjarfundarbúnað. Haldin voru 14 námskeið fyrir trúnaðarmenn á árinu.

Styrkir
Á árinu 2008 voru greiddar tæplega 126 milljónir króna í starfsmenntastyrki til félagsmanna úr starfsmenntasjóðum
en árið 2007 voru greiddar rúmar 109 milljónir króna. Árið 2008 bárust 5.317 umsóknir frá 3.598 einstaklingum.

Stjórnir fræðslumála starfsárið 2008 - 2009
Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks
Stefanía Magnúsdóttir formaður (VR)
Sigurður Jónsson varaformaður (SA)
Ingibjörg R.Guðmundsdóttir (VR), Guðrún Erlingsdóttir (LÍV), Anna Rós Ívarsdóttir (SA) og Svanur Valgeirsson (SA)

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunarinnar
Ingibjörg R. Guðmundsdóttir formaður (LÍV)
Kristján Einarsson (FÍS), Skúli Björnsson (FÍS) og Stefanía Magnúsdóttir (VR)

Atvinnuleysi
Fjöldi skráðra VR félaga á atvinnuleysisbótum árið 2008 var 989, konur voru 361 og karlar 628.

Úrræði fyrir atvinnulausa félagsmenn
Í byrjun árs 2009 tók VR höndum saman með fjölmörgum aðilum til að bjóða atvinnulausum félagsmönnum
fjölbreytta valkosti í námi og hreyfingu. Meðal samstarfsaðila VR í þessu átaki voru Háskólinn í Reykjavík,
Hlutverkasetur, Nýttu kraftinn og Mímir. Þá veittu sérfræðingar á vegum VR sem og sálfræðingur,
vinnumarkaðsfræðingur og starfs- og námsráðgjafi félagsmönnum einstaklingsbundna ráðgjöf, bæði í október
árið 2008 og í febrúar árið 2009.
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Almennar upplýsingar
Allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör vegna framboða til trúnaðarstarfa
Allsherjaratkvæðagreiðsla fór fram í VR dagana 23. febrúar 2009 til 11. mars 2009. Í fyrsta skipti í sögu félagsins var
allsherjarkosning milli þriggja frambjóðenda í einstaklingsframboði til formanns, milli sjö frambjóðenda sem buðu
sig fram í einstaklingskosningu til þriggja sæta í stjórn og milli tveggja lista, A lista sitjandi trúnaðarráðs og starfandi
trúnaðarmanna VR og L lista lýðræðis fyrir VR. Á listunum voru boðnir fram fjórir einstaklingar í stjórn og 82 í trúnaðarráð.
Niðurstaða kosninganna var sú að Kristinn Örn Jóhannesson hlaut flest atkvæði í kosningu um formann, 41,9%,
Lúðvík Lúðvíksson hlaut 30,1% og sitjandi formaður, Gunnar Páll Pálsson, hlaut 28%. Þeir þrír sem voru kosnir í
einstaklingskosningu til stjórnar eru Ragnar Þór Ingólfsson (59,6% atkvæða), Óskar Kristjánsson (44,2% atkvæða) og Ágúst
Guðbjartsson (42,2% atkvæða). Þá fékk L listinn 62,9% atkvæða en A listi trúnaðarráðs fékk 37,1%. Stjórnarmenn á L lista
eru Ásta Rut Jónasdóttir, Bergur Þór Steingrímsson, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Bjarki Steingrímsson. Hægt er að sjá
lista yfir trúnaðarráð á heimasíðu VR, www.vr.is.

Breyting á lögum félagsins
Á aðalfundi VR 2008, sem haldinn var 31. mars, var samþykkt breyting á 1. grein laga félagsins en hún kom til vegna
sameiningar við Verslunarmannafélag Vestmannaeyja og Verslunarmannafélags Vestur Húnavatnssýslu.

Félagsmál
Heiðursfélagi
Á aðalfundi VR þann 31. mars 2008 var Hannes Þ. Sigurðsson gerður að heiðursfélaga VR en hann hefur unnið ötult starf í
þágu félagsins í rúma hálfa öld.

Jólaaðstoð
Stjórn VR samþykkti í desember 2008 fjögurra milljóna króna fjárframlag til Mæðrastyrksnefndar og Hjálparstarfs
kirkjunnar en þessi aðilar, ásamt Rauða krossi Íslands, sameinuðust um að veita þeim sem á þurftu að halda aðstoð yfir
jólahátíðina. Aðstoðin fólst fyrst og fremst í úthlutun matvæla.

Verslunarmannafélag Austurlands samþykkir sameiningu
Á aðalfundi Verslunarmannafélags Austurlands, sem haldinn var í maí 2008, var samþykkt einróma tillaga stjórnar um
sameiningu við VR og stofnun sérstakrar deildar VR á Austurlandi.

Mannfagnaðir
Um 500 eldri félagsmenn sátu árlegt kaffisamsæti VR á uppstigningardag.

Aðild VR að stofnunum
VR á aðild að eftirtöldum stofnunum:
Alþýðusamband Íslands

Landssamband ísl. verzlunarmanna

Eir, hjúkrunar- og umönnunarheimili

Lífeyrissjóður verzlunarmanna

Fjölmiðlasambandið

Verzlunarskóli Íslands

Félagsgjöld
Á aðalfundi 31. mars 2008 var samþykkt tillaga stjórnar um óbreytt félagsgjald, 0,7%.

18 VRblaðið

Almennar upplýsingar
Félagatal
Konur

Karlar

1997

Ár

9540

5441

Samtals
14981

1998

10361

6023

16384

1999

11286

6602

17888

2000

12026

7138

19164

2001

12601

7470

20071

2002

12747

7605

20352

2003

12964

8023

20987

2004

13511

8695

22206

2005

13871

9351

23222

2006

15465

10584

26049

2007

16014

11423

27437

2008

16802

11974

28776

Útgáfu- og kynningarmál
Í október 2008 var birt sjónvarpsauglýsing undir heitinu Saman byggjum við nýja framtíð. Auglýsingunni var ætlað að
minna okkur á að nú sem aldrei fyrr þurfum við að sýna samstöðu og horfa fram veginn. Auglýsingar voru einnig birtar í
prentmiðlum, á heimasíðu VR og umhverfisgrafík var sett upp í Kringlunni og Smáralind.
Að meðaltali heimsóttu 20 þúsund manns www.vr.is í hverjum mánuði á árinu 2008 samanborið við um 17 þúsund
árið 2007. VR blaðið kom út 6 sinnum á árinu. Upplag hvers tölublaðs var að meðaltali var rúmlega 23 þúsund eintök.

Starfsemi þjónustuvers
Fulltrúar þjónustuvers svara fyrirspurnum um alla helstu þjónustu félagsins, s.s. varasjóð, starfsmenntasjóðina,
atvinnuleysisbætur, sjúkrasjóð, orlofshús og kjaramál. Flestar fyrirspurnir á síðasta ári sneru að varasjóði. Heildarfjöldi
afgreiðslna í þjónustuveri í Reykjavík árið 2008 voru 15.043 eða 1.254 á mánuði að meðaltali. Þetta er 26% aukning frá árinu
2007 þegar heildarfjöldinn var 11.946. Heildarfjöldi símtala sem barst til félagsins á árinu 2008 var 76.747 eða tæplega 6.400
símtöl á mánuði að meðaltali. Um 70 % af fyrirspurnum í síma til félagsins er svarað af fulltrúum þjónustuvers. Þjónustuver
VR er starfrækt á Akranesi, Reykjavík, Vestmannaeyjum og á Egilsstöðum. Stöðugildi í árslok 2008 voru 9.

Skipulag skrifstofu
Skrifstofur VR eru í Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Akranesi og Egilsstöðum. Starfsemin skiptist í kjarasvið, rekstrar- og
fjármálasvið, samskipta- og þróunarsvið, upplýsingatæknisvið og þjónustusvið. Formaður ber ábyrgð á rekstri félagsins
ásamt stjórn þess.

Starfsmenn
Í febrúar 2009 störfuðu 46 starfsmenn hjá félaginu í 43 stöðugildum.
Á árinu 2008 létu eftirtaldir starfsmenn af störfum: Andrjes Guðmundsson af upplýsingatæknisviði, Reynir Jósepsson
af kjarasviði, Sigurlaug Hilmarsdóttir og Sigrún Viktorsdóttir af rekstrar- og fjármálasviði. Þá var Helga Árnadóttir ráðin
forstöðumaður rekstrar- og fjármálasviðs og Kalla Björg Karlsdóttir ráðin til starfa á kjarasvið. Í tengslum við sameiningu
VR og Verslunarmannafélags Austurlands hófu Kristín María Björnsdóttir störf á kjarasviði og Sóley Garðarsdóttir á
þjónustusviði. Erla B. Ingadóttir var ráðin til starfa á þjónustusviði í upphafi árs 2009 og Jóhanna E. Vilhelmsdóttir
var ráðin sem verkefnastjóri tímabundið. Málfríður Þorkelsdóttir færðist frá þjónustusviði á kjarasvið. Ráðnir voru 3
sumarstarfsmenn á skrifstofur félagsins, Þorsteinn Skúli Sveinsson, Særún Gestsdóttir. og Ingunn Anna Hjaltadóttir.
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Almennar upplýsingar
Fastráðnir starfsmenn á skrifstofu 1. febrúar 2009
Gunnar Páll Pálsson

Formaður

Upplýsingatæknisvið

Stefanía Magnúsdóttir

Varaformaður

Viktor E. Viktorsson

Forstöðumaður

Björn. H. Björnsson

Upplýsingatækni

Jóhanna E. Vilhelmsdóttir

Verkefnastjóri

Þjónustusvið
Kjarasvið

Árni Leósson

Forstöðumaður

Elías G. Magnússon

Forstöðumaður

Ásta Sigrún Gunnarsdóttir

Þjónustuver

Anna J. Sævarsdóttir

Kjaramál

Erla B. Ingadóttir

Þjónustuver

Bryndís Guðnadóttir

Kjaramál

Guðfinna Alda Ólafsdóttir

Sjúkrasjóður

Guðrún Erlingsdóttir

Kjaramál

Hansína Gísladóttir

Þjónustuver

Kalla Björg Karlsdóttir

Kjaramál

Heiða Björg Tómasdóttir

Sjúkrasjóður

Kristín María Björnsdóttir

Kjaramál

Júnía Þorkelsdóttir

Þjónustuver

Málfríður Þorkelsdóttir

Kjaramál

Kristín Waage

Sjúkrasjóður

Teitur Lárusson

Kjaramál

Laufey Eydal

Þjónustuver

Rekstrar- og fjármálasvið

Rannveig Rögnvaldsdóttir

Þjónustuver

Rósmarý Úlfarsdóttir

Sjúkrasjóður – umsjón

Helga Árnadóttir

Forstöðumaður

Sigrún Esther Guðmundsdóttir Þjónustuver

Auður Búadóttir

Bókhald

Sigrún Svava Gísladóttir

Þjónustuver

Einar M. Nikulásson

Eignahald - umsjón

Sóley Garðarsdóttir

Þjónustuver

Gunnar Kristinn Hilmarsson

Gæðamál

Tinna Dögg Guðlaugsdóttir

Þjónustuver

Ingunn Guðmundsdóttir

Mötuneyti

Þorgrímur Guðmundsson

Þjónustuver

Jóhann Hafliðason

Viðhald eigna

Þórunn Jónsdóttir

Orlofsmál - umsjón

Magnea Davíðsdóttir

Skjalavarsla

LÍV
Samskipta- og þróunarsvið

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir

Kristín Sigurðardóttir

Forstöðumaður

Anna Björg Siggeirsdóttir

Útgáfa og kynningarmál

Elísabet Magnúsdóttir

Bein félagatengsl

Laufey Eydal

Bein félagatengsl

Steinunn Böðvarsdóttir

Útgáfa og kynningarmál

Ástríður S. Valbjörnsdóttir

Kjörin stjórn og trúnaðarráð árið 2008
Stjórnarmenn eru alls 15 auk þriggja í varastjórn, sjö meðstjórnendur sátu áfram kjörnir árið 2007, sjá bls. 10. Árið 2008
var kosið í fyrsta skipti samkvæmt nýjum lögum um kjör til formanns, stjórnar og trúnaðarráðs.

Formaður
Gunnar Páll Pálsson

Stjórnarmenn, einstaklingskosning
VR

Stjórnarmenn, listi uppstillingarnefndar

Stefanía Magnúsdóttir

VR

Benedikt Vilhjálmsson

Fálkinn hf

Jóhanna S. Rúnarsdóttir

B&L

Jón Magnússon

Hekla hf

Lykke Bjerre Larsen

Skýrr

Varamenn stjórnar

Sigurður Sigfússon

N1 hf

Jón Hrafn Guðjónsson

Flügger ehf

Steinar J. Kristjánsson

Húsasmiðjan hf

Steinunn Guðmundsdóttir

SH hönnun ehf

Þorlákur Jóhannsson

Guðmundur Arason ehf
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Almennar upplýsingar
Trúnaðarráð 2008 - 2009
Magnús L. Sveinsson

Sæmundur K. Jóhannesson

Guðmundur H. Garðarsson

Gunnlaugur Magnússon

N1 hf
N1 hf

Grétar Hannesson

Inga Jóhannsdóttir

Húsasmiðjan hf

Reynir Jósepsson

VR

Guðrún Indriðadóttir

Bensínorkan ehf

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir

LÍV

Judy Ásthildur Wesley

Hagkaup

Steinn Gunnarsson

Hafdís Erla Kristinsdóttir

Icelandair ehf

Þorsteinn Bjarnason

Anna Þórðardóttir Bachmann

Parlogis hf

Lísa Kristinsdóttir

Jarðboranir hf

Gunnar Helgi Guðmundsson

Byko hf

Óskar Kristjánsson

Vátryggingafélag Íslands hf

Ragnar Engilbertsson

Olíuverslun Íslands hf

Anna Björg Siggeirsdóttir

VR

Anita Knútsdóttir

Icelandair ehf

Elías G. Magnússon

VR

Nói-Siríus hf

Margrét Eiríksdóttir

Nói-Siríus hf

Ásmundur I. Þórisson

Sigurhans Wium Hansson

Stella Breiðfjörð Magnúsdóttir Miklatorg hf

Elsa Unnur Guðmundsdóttir
Einar Magnús Nikulásson

VR

Elísabet Magnúsdóttir

Guðmundur Pétursson

Sverrir Pétur Pétursson

Sigurlaug Hilmarsdóttir

VR

Eðvald Geirsson

Danfoss hf

Júlíana Sóley Gunnarsdóttir

VR

Júlíana Pálsdóttir

Sameignarfélag Ölfusborga

Birgir Már Guðmundsson

Sorpa bs

Valdimar I. Þórarinsson

Samskip hf

Kristjana Þ. Jónsdóttir

A4 Skrifstofuvörur ehf

Kristín Gísladóttir

Bóksala stúdenta

Ingólfur Kristmundsson

Olíuverslun Íslands hf

Guðmundur J. Jónsson

Kreditkort hf

Árni Sigurðsson

Íslenska járnblendifélagið ehf

Guðrún Hrefna Bragadóttir

N1 hf

Sigríður L. Hálfdánardóttir

Vátryggingafélag Íslands hf

Valva Árnadóttir

Penninn hf

Kalla Björg Karlsdóttir

Kaupþing banki hf

Kristín Sigurðardóttir

VR

Björgvin Ingason

M. Kristinsson ehf

Árni Steingrímsson

Innréttingaþj Bjarnarins ehf

Elín Bubba Gunnarsdóttir

Lúmex ehf

Jónína Sóley Ólafsdóttir

IcePharma hf

Sveinbjörn F. Pétursson

Nordic eMarketing ehf

Ólafur Ingimarsson

Vátryggingafélag Íslands hf

Jóhanna Þórisdóttir

Samskip hf

Júnía Þorkelsdóttir

VR

Petrína Ragna Pétursdóttir

Kökubankinn ehf

Þórunn Úrsúla Steinarsdóttir

Viðskiptaþjónusta Akraness ehf

Steinunn Böðvarsdóttir

VR

Hafdís Júlía Hannesdóttir

Endurskoðendaþjónustan ehf

Guðrún Erlingsdóttir

VR

Guðmundur Ingi Kristinsson

Ingibjörg Finnbogadóttir

Vinnslustöðin hf

Þyri Emma Þorsteinsdóttir

Vistor hf

Haukur Jónsson

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

Eva Hrund Willatzen

Vélfang ehf

Dóra Sólrún Kristinsdóttir

IcePharma hf

Hildur Mósesdóttir

Bros-Gjafaver ehf

Guðrún Jóna Valgeirsdóttir

IcePharma hf

Jóhanna Magnúsdóttir

Íslenska lögregluforlagið ehf

Jón Ingi Kristjánsson

Ingvar Helgason ehf

Sesselja Jónsdóttir

Penninn hf

Ingibjörg Kristjánsdóttir

Icelandair ehf

Sigurbjörg Þorláksdóttir

Klif ehf

Ingibjörg L. Magnúsdóttir

Neytendasamtökin

Kolbrún Friðriksdóttir

Læknastöðin ehf

Unnur Þorsteinsdóttir

Vélaver hf

Svandís Vilmundardóttir

Íslenska járnblendifélagið ehf

Ingibjörg Ólafsdóttir

Vátryggingafélag Íslands hf

Sólveig Haraldsdóttir

Garri ehf

Ragnheiður Helgadóttir

Rafgeisli ehf

Stefán Viðar Egilsson

Tengi ehf

Sigurður Jónsson

N1 hf

Arngrímur Friðrik Pálmason
Guðfinna Helgadóttir

Fjárvakur-fjármálaþjónusta ehf

Trúnaðarmenn á vinnustöðum
Trúnaðarmenn VR á vinnustöðum voru alls 185 í febrúar árið 2009 samanborið við 151 árið 2008.
Listi yfir trúnaðarmenn er birtur á www.vr.is
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Ársreikningur 2008
Áritun óháðs endurskoðanda
Til stjórnar VR
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning VR fyrir árið 2008. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja,
innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort
sem er vegna sviksemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati
miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega
endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa
fáist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.
Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu
mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða
mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja
viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim
reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.
Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2008, efnahag þess 31. desember 2008 og breytingu á
handbæru fé á árinu 2008, í samræmi við lög um ársreikninga.
Reykjavík, 26. mars 2009

Deloitte hf.
Pálína Árnadóttir, endurskoðandi
Björg Sigurðardóttir, endurskoðandi

Skýrsla stjórnar
Samkvæmt rekstrarreikningi námu tekjur ársins 1.917.602.714.kr. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 6.215.861.191 kr. í lok
ársins 2008. Eigið fé í lok ársins nam 6.134.952.232 kr.
Að áliti stjórnar VR koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, afkomu
ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.
Stjórn VR staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2008 með undirritun sinni.
Reykjavík, 26. mars 2009

Í stjórn

Varamenn:

Gunnar Páll Pálsson

Jón Hrafn Guðjónsson (frá og með sumri 2008)

Steinunn Guðmundsdóttir (hætti haustið 2008)

Stefanía Magnúsdóttir

Jón Magnússon

Þorlákur Jóhannsson

Jóhanna E. Vilhelmsdóttir

Lykke Bjerre Larsen

Benedikt Vilhjálmsson

Margrét Sverrisdóttir

Bjarndís Lárusdóttir (hætti sumarið 2008)

Rannveig Sigurðardóttir

Eyrún Ingvaldsdóttir

Sigurður Sigfússon

Gunnar Böðvarsson

Steinar J. Kristjánsson

Jóhanna S. Rúnarsdóttir

Valur M. Valtýsson
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Rekstrarreikningur 2008
Allar deildir
Skýr.

Félagsgjöld .......................................................................

2008

2007

658.429.382

737.045.415

Sjúkrasjóðsgjöld ..............................................................

947.315.132

853.638.960

Orlofssjóðsgjöld ..............................................................

228.894.585

206.888.315

Leiga orlofshúsa ..............................................................

45.275.833

44.878.235

Aðrar tekjur .......................................................................

37.687.782

132.701.026

1.917.602.714

1.975.151.951

Iðgjöld og skattar ...........................................................

(92.572.164)

(74.674.111)

Bætur og styrkir ...............................................................

(916.682.278)

(753.662.207)

Rekstur orlofshúsa ..........................................................

(87.784.408)

(56.100.228)

Útbreiðslu- og félagsmál ..............................................

(168.221.178)

(166.696.949)

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ..........................

(404.046.875)

(371.918.866)

Rekstur húsnæðis ...........................................................

(33.786.587)

(39.408.470)

Afskriftir .............................................................................

(46,631.712)

(52.418.130)

(1.749.725.202)

(1.514.878.961)

Rekstrartekjur umfram gjöld

167.877.512

460.272.990

Fjármagnstekjuskattur ..................................................

(20.606.683)

(44.340.120)

Fjármunatekjur ................................................................ 4.

33.013.644

220.066.737

Fjármagnsgjöld ................................................................ 5.

(595.324.512)

(854.544)

Fjármagnsliðir alls

(582.917.551)

174.872.073

Hrein (gjöld) tekjur til ráðstöfunar

(415.040.039)

635.145.063
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Efnahagsreikningur 31. desember 2008

Eignir

Allar deildir
Skýr.

31/12/2008

31/12/2007

Varanlegir rekstrarfjármunir ................................................ 6.

660.430.981

639.797.011

Hlutabréf ......................................................................................... 7.

9.907.230

272.399.712

Verðbréf og verðbréfasjóðir ................................................ 7.

5.344.922.319

5.471.408.232

Skuldabréfaeign og aðrar langtímakröfur .................. 7.

0

112.793

6.015.260.530

6.383.717.748

Fastafjármunir

Veltufjármunir
Aðrar skammtímakröfur ....................................................... 8.

15.175.571

5.462.446

Óinnheimt iðgjöld ................................................................... 8.

94.324.610

93.137.969

Handbært fé ................................................................................. 8.

91.055.480

73.143.336

200.555.661

171.743.751

6.215.816.191

6.555.461.499

Eignir
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Efnahagsreikningur 31. desember 2008

Eigið fé og skuldir

Allar deildir
Skýr.

Eigið fé

31/12/2008

31/12/2007

9.

Vinnudeilusjóður .........................................................................

1.042.316.394

1.042.316.394

Óráðstafað eigið fé ......................................................................

5.092.635.838

5.449.931.456

Eigið fé

6.134.952.232

6.492.247.850

Aðrar skammtímaskuldir ......................................................... 10.

80.863.959

63.213.649

Skuldir

80.863.959

63.213.649

6.215.816.191

6.555.461.499

Skammtímaskuldir

Eigið fé og skuldir
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2008

Allar deildir
Skýr.

2008

2007

Rekstrarhreyfingar
Hagnaður af reglulegri starfsemi ............................................................

(415.040.039)

Afskriftir ....................................................................................................................

46.631.715

52.418.130

Sölutap (hagnaður) fastafjármuna .........................................................

(4.762.444)

(107.312.569)

Gengisbreyting áhættufjármuna og langtímakrafna ..............

559.624.389

(147.290.792)

Veltufé frá (til) rekstri .....................................................................................

186.453.621

432.959.832

Skammtímakröfur, (hækkun) lækkun .................................................

(7.899.766)

3.965.650

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun) .................................................

17.676.579

(60.129.138)

196.230.434

376.796.344

(75.297.456)

(46.809.473)

Handbært fé frá rekstri

635.145.063

Fjárfestingahreyfingar
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ....................................................
Seldir rekstrarfjármunir .................................................................................

26.235.832

162.011.967

Keypt/seld verðbréf, breyting ..................................................................

(170.483.201)

(532.582.863)

(219.544.825)

(417.380.369)

0

(7.881.346)

0

(7.881.346)

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda .......................................................................
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Hækkun (lækkun) handbærs fjár ...........................................................

(23.314.391)

(48.465.371)

Handbært fé í upphafi árs ..........................................................................

73.143.336

105.005.819

Sameining við önnur félög ........................................................................

41.226.535

16.602.888

Handbært fé í lok árs ......................................................................................

91.055.480

73.143.336

Rekstrartekjur

128.934.683

Rekstrartekjur (gjöld) umfram

13.111.835
(324.256.754)
(811.559)
(311.956.478)
(183.021.795)

Fjármunatekjur ..........................................................................
Fjármagnsgjöld .........................................................................
Fjármagnstekjuskattur .........................................................
Fjármagnsliðir samtals

Hrein (gjöld) tekjur til ráðstöfunar

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

(161.501.132)
(262.946.702)
(18.122.546)
(30.624.517)
(565.767.061)

(92.572.164)

36.272.362
694.701.744

658.429.382

Félagssjóður

Iðgjöld og skattar .....................................................................
Bætur og styrkir .........................................................................
Rekstur orlofshúsa ..................................................................
Útbreiðslu- og félagsmál ....................................................
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .............................
Rekstur húsnæðis .....................................................................
Afskriftir fastafjármuna ........................................................
Rekstrargjöld samtals

Rekstrargjöld

Félagsgjöld ...................................................................................
Sjúkrasjóðsiðgjöld ...................................................................
Orlofsjóðsiðgjöld .....................................................................
Leiga orlofshúsa .......................................................................
Aðrar tekjur ...................................................................................
Rekstrartekjur samtals

Skýr.

(277.316.417)

17.491.917
(161.877.977)
(19.739.311)
(164.125.371)

(113.191.046)

(4.840.590)
(86.699.988)
(10.009.104)
(634.322)
(680.495.666)

(578.311.662)

567.304.620

567.304.620

Sjúkrasjóður

15.265.059

2.228.220
(17.461.226)
(55.813)
(15.288.819)

30.553.878

(87.784.408)
(1.879.456)
(53.563.328)
(5.654.937)
(15.372.873)
(164.255.002)

148.117.627
45.275.833
1.415.420
194.808.880

Orlofssjóður

30.033.114

181.672
(91.728.555)
0
(91.546.883)

121.579.997

(339.207.473)

(836.857)

(338.370.616)

460.787.470

380.010.512
80.776.958

Varasjóður

(415.040.039)

33.013.644
(595.324.512)
(20.606.683)
(582.917.551)

167.877.512

(92.572.164)
(916.682.278)
(87.784.408)
(168.221.178)
(404.046.875)
(33.786.587)
(46.631.712)
(1.749.725.202)

658.429.382
947.315.132
228.894.585
45.275.833
37.687.782
1.917.602.714

Samtals

Rekstrarreikningur ársins 2008
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1.938.533.044

2.402.183,951

Eigið fé og skuldir

Aðrar skammtímaskuldir ....................................................

Skammtímaskuldir

2.518.553.717

60.941.678

2.457.612.039

Eigið fé samtals

Félagssjóður

2.009.425.266

19.060.996

1.990.364.270

1.990.364.270

Sjúkrasjóður

2.009.425.266

70.892.222

116.369.766
2.518.553.717

22.759.428

34.194.619
18.787.086
63.388.061

48.132.794

21.959.767
1.906.666.047
9.907.230

Sjúkrasjóður

413.753.652
1.988.430.299

1.042.316.394
1.415.295.645

Skýr.

Félagssjóður

Vinnudeilusjóður .....................................................................
Óráðstafað eigið fé .................................................................

Eigið fé

Eigið fé og skuldir

Eignir

Óinnheimt iðgjöld ...................................................................
Aðarar skammtímakröfur ...................................................
Handbært fé ................................................................................

Veltufjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir .............................................
Verðbréf ..........................................................................................
Hlutabréf ........................................................................................

Fastafjármunir

Eignir

338.090.082

2.198.734

335.891.348

335.891.348

Orlofssjóður

338.090.082

21.965.916

11.997.197
5.060.728
4.907.991

316.124.166

224.717.562
91.406.604

Orlofssjóður

1.358.419.369

7.334.794

1.351.084.575

1.351.084.575

Varasjóður

1.358.419.369

0

0
0
0

1.358.419.369

1.358.419.369

Varasjóður

6.224.488.434

89.536.202

6.134.952.232

1.042.316.394
5.092.635.838

Samtals

6.224.488.434

209.227.904

94.324.610
23.847.814
91.055.480

6.015.260.530

660.430.981
5.344.922.319
9.907.230

Samtals

Efnahagsreikningur 31. desember 2008

Skýringar
1. Starfsemi
VR er hagsmunafélag sem vinnur að bættum hag verslunar- og skrifstofufólks á vinnumarkaði og ver stöðu þeirra sem brotið er á eða falla af vinnumarkaði.
Félagið gerir kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna sinna, rekur sjúkrasjóð til að bæta fjárhagsstöðu við heilsubrest, rekur orlofssjóð til að auðvelda
félagsmönnum að njóta orlofs og starfsmenntasjóði til að auka færni félagsmanna.
Félagið var stofnað 1891 og nær félagssvæðið yfir höfuðborgarsvæðið, Akranes, Vestmannaeyjar, Húnaþing vestra og Austurland.

2. Reikningsskilaaðferðir
Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur VR fyrir árið 2008 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á
kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.
Skráning tekna
Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur.
Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.
Félagsgjöld og iðgjöld eru tekjufærð við greiðslu, en auk þess eru áætlaðar óinnheimtar kröfur á launagreiðendur í árslok. Mat krafna byggist á reynslu liðinna
ára og stuðst er við gögn sem fyrir liggja um skil eftir lok reikningstímabils.
Erlendir gjaldmiðlar
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru
færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils. Gengismunur sem myndast er færður í rekstrarreikning.
Fjármagnskostnaður
Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.
Kostnaður
Beinn kostnaður hvers sjóðs er færður beint á viðeigandi sjóð. Sameiginlegum kostnaði er hins vegar skipt á milli sjóða eftir ákveðnum hlutföllum.
Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er að
meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð varanlegra
rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.
Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi.
Verðbréf
Hlutabréf og verðbréf í eigu félagsins eru verðbréf sem skráð eru á virkum markaði og eru eignfærð á markaðsverði í árslok. Önnur bréf
eru færð til eignar miðað við ávöxtunarkröfu þeirra á kaupdegi.
Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.
Framlag í varasjóð
Framlag ársins 2008 í varasjóð nemur samtals kr. 450.000.000. Til viðbótar framlaginu er aukaframlag vegna ársins 2007 að upphæð kr. 1.160.097 og
innborgun frá Verslunarfélagi Austurlands að upphæð kr. 9.627.373. Úr sjúkrasjóði voru færðar kr. 380.010.512. Þá voru færðar kr.80.776.958 úr orlofssjóði.
Fjárhæðirnar eru færðar í ársreikning sem tekjur hjá varasjóði og til lækkunar á iðgjöldum í sjúkrasjóð og orlofssjóð.
Tillaga um framlag ársins 2008 í VR varasjóð, alls kr. 450.000.000 verður lögð fyrir aðalfund VR árið 2009. Framlagið er fært í ársreikninginn sem tekjur
hjá VR varasjóði og til lækkunar á iðgjöldum í sjúkrasjóði og orlofssjóði.
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Skýringar
3. Launamál

Laun .............................................................................................................................................
Launatengd gjöld ...............................................................................................................
Annar starfsmannakostnaður ......................................................................................

Meðalfjöldi starfa

................................................................................................................

2008

2007

259.640.285
49.479.641
10.627.795
319.747.721

241.344.885
43.033.159
13.978.465
298.356.509

42.3

42.9

Laun yfirstjórnar námu á árinu 2008 samtals 18,5 milljónum króna. Þar af námu laun formanns 12,8 milljónum króna að meðtöldum bifreiðahlunnindum.

4. Fjármunatekjur

Vaxtatekjur af bankareikningum ...............................................................................
Vaxtatekjur af félagsgjöldum .......................................................................................
Vaxtatekjur og gengismunur af verðbréfaeign ................................................
Gengismunur af hlutabréfaeign ................................................................................
Arður af hlutabréfum ........................................................................................................

2008

2007

12.016.237
13.622.130
0
0
7.375.277
33.013.644

9.332.795
12.169.728
193.681.262
(5.389.286)
10.272.238
220.066.737

2008

2007

(41.400)
0
(425.083.115)
(170.148.357)
(51.640)
(595.324.512)

(31.332)
(243.390)
0
0
(579.822)
(854.544)

5. Fjármagnsgjöld

Vaxtagjöld af skammtímaskuldum við lánastofnanir ...................................
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímaskuldum ................................................
Gengismunur af verðbréfasafni ..................................................................................
Gengistap af hlutabréfaeign ........................................................................................
Dráttarvaxtagjöld ................................................................................................................

6. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir
Aðrir rekstrarfjármunir

Fasteignir

Orlofshús

Samtals

405.146.438
19.894.240

424.650.351

1.183.433.456
24.297.047
75.297.456

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun ..................................................................
Sameining ...............................................................................
Eignfært á árinu ...................................................................
Selt og aflagt á árinu .........................................................
Staða í árslok

353.636.667
4.402.807
5.203.966
(2.620.989)
363.243.440

(22.270.279)
422.419.689

Afskriftir
Staða í ársbyrjun ..................................................................
Sameining ...............................................................................
Afskrift ársins ..........................................................................
Selt og aflagt á árinu .........................................................
Staða í árslok

235.740.374
3.631.632
24.099.140
0
263.471.146

58.195.783
4.223.798
7.636.492
(42.716)
70.013.357

14.896.083
(375.164)
264.221.207

543.636.445
7.855.430
46.631.715
(417.880)
597.705.710

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun
Bókfært verð í árslok

117.896.293
99.772.294

346.950.655
352.406.332

174.950.063
208.252.355

639.797.011
660.430.981

12-40%

2%

4%

Afskriftarhlutföll
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..................................................

....................................................................

70.093.490
(24.891.268)
472.473.562

249.700.288

1.258.136.691

Skýringar

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:
Fasteignamat

Vátryggingamat

....................................................................................

826.081.000

1.250.374.000

Aðrar lausafjártryggingar ....................................................................
Rekstrarstöðvunartrygging ................................................................

0
0

177.537.247
6.200.000

Hlutabréfaeign greinist þannig 31.12.2008

Nafnverð

Bókfært verð

Glitnir hf. ........................................................................................................
Kaupþing hf. ...............................................................................................
Straumur Burðarás fjárfestingabanki hf. ....................................

2.009.580
7.878
5.326.467

0
0
9.907.230
9.907.230

Fasteignir og lóðir

7. Hlutabréf og önnur verðbréf

Verðbréfasjóðir og önnur verðbréf greinast þannig 31.12.2008
Innlendir skuldabréfasjóðir ......................................................................................................................................
Erlendir skuldabréfasjóðir .........................................................................................................................................
Innlendir hlutabréfasjóðir .........................................................................................................................................
Erlendir hlutabréfasjóðir ............................................................................................................................................
Innlend skuldabréf í fjárvörslu ...............................................................................................................................
Áhættufjárfestinga- og vogunarsjóðir ..............................................................................................................
Önnur verðbréf ................................................................................................................................................................
Hávaxtareikningar .........................................................................................................................................................

Önnur skuldabréf
Skuldabréf í eigin innheimtu

..................................................................................................................................

2.462.927.223
14.518.708
78.955.930
1.030.798.726
421.788.333
43.610.525
164.540.328
1.127.782.546
5.344.922.319

0
5.354.829.549

8. Aðrar skammtímakröfur

Viðskiptakröfur
31/12/2008

31/12/2007

94.324.610

93.137.969

31/12/2008

31/12/2007

Biðreikningur v. kjaramála ..................................................................
Biðreikningur v. málskostnaðar .......................................................
Starfsmenntasjóður SA ........................................................................
Starfsmenntasjóður FIS .......................................................................
Fyrirframgreidd laun ...............................................................................

2.000.000
0
1.300.000
29.020
20.968

2.500.000
1.494.000
0
0
8.902

Viðskiptamenn ...........................................................................................
Aðrar kröfur .................................................................................................
Leonardo Styrkur .....................................................................................

3.764.855
3.000.000
0

137.990
21.288
305.327

Visa / Euro kröfur .....................................................................................
Útistandnandi vegna varasjóðs ......................................................

1.142.083
(14.000)

375.628
(14.000)

Óinnheimt iðgjöld

..................................................................................

Aðrar skammtímakröfur

Útistandandi orlofsleiga

......................................................................

3.932.645

633.311

15.175.571

5.462.446
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Skýringar
Handbært fé
Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
31/12/2008

31/12/2007

91.055.480
91.055.480

73.143.336
73.143.336

2008

2007

Yfirfært frá fyrra ári ............................................................................................................................
Sameining við Verslunarmannafélag Austurlands .......................................................
Sameining við Verslunarmannafélag Vestmannaeyja og V-Húnvetninga .....
Hrein (gjöld) tekjur flutt á eigið fé ...........................................................................................

5.449.931.456
57.744.421

4.778.236.251

(415.040.039)
5.092.635.838

36.550.142
635.145.063
5.449.931.456

Vinnudeilusjóður

Óráðstafað eigið fé

Samtals eigið fé

1.042.316.394

5.449.931.456
57.744.421
(415.040.039)
5.092.635.838

6.492.247.850
57.744.421
(415.040.039)
6.134.952.232

31/12/2008

31/12/2007

26.917.835
7.334.794
159.479
23.529.760
10.332.052
0
12.590.039
0
0

15.224.034
0
8.701.958
19.595.865
9.581.558
111.500
7.259.734
336.255
2.402.745

80.863.959

63.213.649

Sjóður og bankainnstæður

.........................................................................................................

9. Eigið fé
Til ráðstöfunar

Eigið fé 1.1.2008 .............................................................................
Sameining við Verslunarmannafélag Austurlands ...
Hrein (gjöld) tekjur flutt á eigið fé ......................................
Eigið fé 31.12.2008

1.042.316.394

10. Aðrar peningalegar skuldir
Aðrar skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir ..................................................................................................................................
Ógreidd staðgreiðsla v. varasjóðs ...........................................................................................
Ógreiddir ýmsir reikningar ..........................................................................................................
Ógreitt áunnið orlof ........................................................................................................................
Launaafdráttur og fl. .......................................................................................................................
Ógr. til starfsmannafélags ............................................................................................................
Ógreidd launatengd gj. vegna sjúkrasjóðs .......................................................................
Starfsmenntasjóður FÍS ..................................................................................................................
Starfsmenntasjóður SA .................................................................................................................

11. Önnur mál
Á árinu 2008 var samþykkt sameining við Verslunarmannafélag Austurlands.

12. Atburðir eftir lok reikningsskiladags
Í árslok á VR hlutabréf í Straumi-Burðarás Fjárfestingabanka hf sem varð gjaldþrota í mars 2009. Mikil lækkun var komin fram í desember 2008
á hlutabréfum Straums og því búið að gjaldfæra í ársreikningi 2008 mestallt tapið af bréfunum. Eign VR í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum
tengdum Straumi við fallið í mars 2009 nemur um 21,3 mkr. VR átti auk þess skuldabréf í sjóði 1 og sjóði 11 hjá Íslandsbanka hf sem fjárfest hafa í
skuldabréfum Staums, Baugs, SPRON og Sparisjóðabankans. Ekki hefur verið reiknað upp gengi á sjóðina síðan um áramótin síðustu þannig að ekki
liggur fyrir endanlegt tap vegna falls þessarra félaga en eign VR um áramót í þessum sjóðum var um 78,8 mkr.

13. Samþykki ársreiknings
Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 26. mars 2009.
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ORLOF

Afsláttur í sólina 2009
Ert þú á leið til Portúgal, Spánar, Tenerife, Tyrklands eða Krítar í sumar?
VR og Sumarferðir bjóða félagsmönnum afslátt á

og með kl. 8:30 miðvikudaginn 15. apríl. Athugið að

sólarlandaferðum sumarið 2009. Ýmsir sólríkir áfanga-

miðarnir verða ekki seldir á heimasíðu VR. Hver orlofs-

staðir eru í boði, Spánn, Mallorca, Portúgal, Tenerife,

miði kostar kr. 10.000 og fæst þá afsláttur í ferðina að

Benidorm, Tyrkland og Krít. Á þessum stöðum eru

upphæð kr. 20.000. Greiða verður fyrir orlofsmiðann um

víðast hvar fallegar strendur, góð afþreying fyrir börn

leið og hann er keyptur.

og fullorðna, úrval skemmtilegra skoðanaferða, vel búin
hótel og síðast en ekki síst björt sól og hlýtt sumar fyrir

Hvað þarftu að gera?

Íslendinga sem eiga þungan vetur að baki.

Ferðin er bókuð á heimsíðu ferðakrifstofunnar. Á orlofsmiðanum kemur fram veflykill sem þarf að slá inn í

Ferðatímabilið er frá 15. maí til 15. september 2009

bókunina til að fá afsláttinn. Veflykillinn er sleginn inn

og gilda miðarnir eingöngu í pakkaferðir, þ.e. flug

í lok bókunarferilsins og dregst þá afslátturinn frá.

og gistingu, en ekki eingöngu í flug. Í boði eru 150

Heildarverð með afslætti kemur þá fram.

orlofsmiðar og gildir reglan fyrstur borgar fyrstur fær.
Þeir sem fengu afslátt af ferðum í fyrra geta ekki

Hver félagsmaður getur einungis fengið einn veflykil

athugað með lausa orlofsmiða fyrr en eftir 1. maí nk.

og verður viðkomandi félagsmaður að vera bókaður
sjálfur í ferðina.

Fyrirkomulag
Afslátturinn er í formi orlofsmiða sem verða seldir á skrif-

Sjá nánar um ferðirnar á heimasíðunum:

stofum VR eða hjá þjónustuveri VR í síma 510 1700 frá

www.sumarferdir.is , www.uu.is og www.plusferdir.is
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Sumarið framundan
Nú líður senn að vori eftir dimman vetur. Sólin er tekin að hækka á lofti, daginn að lengja og margir í óða önn við
að skipuleggja sumarfríið sitt.
Það sem af er vetri hefur verið mikið um bókanir í orlofshús, en hægt er að bóka 36 vikur fram í tímann. Nú í
byrjun apríl bætast við fleiri hús sem verða kynnt hér á næstu síðum. Þ.e. í Súðavík, á Illugastöðum og fallega
húsið í Hrísey. Einnig bætast við fjögur hús á Einarsstöðum og er VR með sex hús í boði þar í sumar. Rétt er þó
að geta að enn eru lausir dagar í þeim húsum sem kynnt voru í síðasta blaði. Það er í Minni Borg í Grímsnesi,
Húsafelli, Miðhúsaskógi, Flúðum, Akureyri, Ölfusborgum, Stykkishólmi og á Einarsstöðum. Á næstu vikum koma
til með að bætast fleiri hús við sem verður hægt að bóka í bráðlega en það eru hús í Vaðlaborgum utan við
Akureyri, Þverá í Ólafsfjörði og hús við Blönduós. Tjaldvagnana verður hægt að bóka fljótlega, en 22 vagnar verða
til afhendingar á höfuðborgarsvæðinu en þrír vagnar verða afhentir á Austurlandi.
Bóka verður lágmark 2 daga og hámark 10 daga í senn í orlofshúsin, nema í húsinu í Hrísey, á Illugastöðum og í
Súðavík, þar verður eingöngu um vikuleigur að ræða, frá föstudegi til föstudags. Að öðru leyti er fólki frjálst að velja
þann tíma sem það vill dvelja í orlofshúsunum. Helgarnar verða leigðar í heilu lagi, frá föstudegi fram á sunnudag.
Athugið að ný vika dettur inn á miðvikudegi. Komu- og brottfarartími í húsin er inn kl. 17 og út kl. 12 á hádegi, nema
sunnudaga þá má skila húsunum kl. 19. Staðfesting liggur fyrir nokkrum mínútum eftir bókun og því er auðvelt að
skipuleggja fríið með góðum fyrirvara. Hús sem bókað er á vefnum þarf að greiða með kreditkorti.
Sumartímabilið nær frá 5. júní til 31. ágúst. Allar nánari upplýsingar um húsin og fleiri myndir má finna á www.vr.is
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Súðavík

Hrísey

VR leigir einbýlishús við Túngötu 16 á Súðavík frá 5. júní til 28.

Jónatanshús – fallegt útsýni yfir höfnina.

ágúst. Eingöngu verður boðið upp á vikuleigur í sumar.

Eingöngu verður boðið upp á vikuleigur í sumar.

Súðavík er um 200 manna sjávarþorp á Álftafirði við Ísafjarðard-

Hríseyjarferja fer frá Árskógssandi á klukkutíma fresti frá kl 9:30 til

júp, um hálftíma akstur frá Ísafirði. Náttúruunnendur geta valið

23:30 yfir sumartímann út í Hrísey sem er önnur stærsta eyja við Ís-

úr fjölmörgum gönguleiðum, farið í fjöruferð, fuglaskoðun eða

land á utanverðum Eyjafirði. Þar búa um 250 manns. Náttúrufegurð

veitt víða í hreppnum. Einnig er hægt að skreppa í sjóstangaveiði.

og fuglalíf er mikið og merktar göngufeðir fyrir þá sem vilja skoða

Helgina eftir verslunarmannahelgi, 7. ágúst til 9. ágúst er listasumar

sig um. Hákarlasafn er á eyjunni, hægt er að fara á sjóstöng og leika

í Súðavík. Fjölbreytt listahátíð með útivist, tónleikum, dansleik og

golf. Á staðnum er einnig sundlaug, pósthús, banki, veitingahús og

varðeld. Upplýsingamiðstöð ferðamála á Vestfjörðum er á Ísafirði,

verlsun. Athugið að alls ekki er nauðsynlegt að hafa bílinn með og

sími 456 5121.

algjörlega er bannað að fara með hunda og ketti út í eyjuna.

Verð
Sumar

Verð
Föstudagur - föstudags

Sumar

Föstudagur - föstudags

5/6-3/7 og 7/8-28/8

25.700

5/6-3/7 og 7/8-28/8

31.000

3/7-17/7

29.000

3/7-17/7 og 24/7-7/8

35.300

Fjöldi húsa
Stærð í fm
Heitur pottur
Svefnherbergi
Svefnloft
Svefnpláss
Sængur og koddar
Borðbúnaður

1
120
Nei
3
Nei
7
8
8

Fjöldi húsa
Stærð í fm
Heitur pottur
Svefnherbergi
Svefnloft
Svefnpláss
Sængur og koddar
Borðbúnaður

1
70
Já
3
Nei
8-10
10
10
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Illugastaðir

Tjaldvagnar

Á Illugastöðum í Fnjóskadal hefur VR tekið á leigu eitt orlofshús. Húsið er leigt til félagsmanna frá 5. júní til 28. ágúst.
Eingöngu er boðið upp á vikuleigur í sumar.

Mörgum hentar betur að vera á faraldsfæti en að sitja kyrr í orlofshúsi í heila viku. Þá er hægt að bóka sér tjaldvagna á sama hátt og
orlofshús en 25 vagnar verða til ráðstöfunar í sumar. Hægt er að

Illugastaðir um 50 km austan við Akureyri. Þar er orlofsbyggð

bóka tjaldvagna í viku eða hálfan mánuð, frá fimmtudegi til miðviku-

verkalýðsfélaganna með yfir 30 hús. Illugastaðir eru fornt höfuðból

dags. Hægt er að bóka vikuvagnana sem afhentir eru á höfuðborgar-

og kirkjustaður. Timburkirkjan sem nú stendur var reist 1860-61 en

svæðinu á netinu en vagna í hálfan mánuð og sem óskað er eftir

predikunarstóllinn er frá 1683. Á svæðinu er verslun sem starfrækt er

á Austurlandi verður að bóka í síma þjónustuvers 510 1700 eða á

á sumrin og sundlaug með heitum pottum og gufubaði. Þar er ein-

skrifstofum VR.

nig minigolf fyrir börnin. Um 40 mínútna akstur er til Húsavíkur, en
þar er t.d. hægt að skoða náttúrugripasafnið og fara í hvalaskoðun..

Sú nýbreytni verður að 3 vagnar verða til afhendingar á Egilsstöðum
og 22 á höfuðborgarsvæðinu. Skila þarf vögnunum á sama stað og
þeir eru teknir. Tjaldvagnarnir eru afhentir að Háholti 23 í Mosfellsbæ
á fimmtudögum á milli kl. 13:00 til 20:00 og skilað hreinum á sama
stað á miðvikudögum milli kl. 10:00 til 16:00. Þegar blaðið fór í

Verð
Sumar

prentun var ekki búið að semja við þjónustuaðila á Austurlandi.

Föstudagur - föstudags

5/6-3/7 og 7/8-28/8

31.000

3/7-17/7

35.300

Vögnunum má skila á mánudegi á milli kl. 10:00 og 16:00, ef látið er
vita fyrirfram. Vagnarnir eru af gerðinni Combi Camp, ætlaðir fyrir
fjóra. Þeir eru leigðir út með fylgihlutum, þ.e. varadekki, dýnum,
felliborði, fjórum stólum, gaseldunartæki fyrir 2 potta, hitaofni og

Fjöldi húsa
Stærð í fm
Heitur pottur
Svefnherb
Svefnloft
Svefnpláss
Sængur og koddar
Borðbúnaður

1
48
Já
2
Nei
8
8
8

gaskút. Fortjald og hælar fylgja ekki. Athugið að félagsmenn þurfa
sjálfir að fylla á kútana.

Gott er að hafa með sér auk matar og hlífðarfatnaðar; spil,
borðtusku og viskastykki, næg teppi, lítinn kúst, vasaljós, alla
potta og pönnur og borðbúnað.

Verð sumarið 2009
6 dagar kr. 18.500
13 dagar 29.000
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Námskeið fyrir atvinnulausa
Viltu hætta að reykja?

verður m. a. hvernig á að rækta mat-, skarlot- og hvítlauk, dill, steinselju,

VR býður, í samstarfi við Krabbameinsfélag Reykjavíkur, námskeið fyrir þá

garðablóðberg (timían), fenniku, garðertur, stilkbeðju og hvernig uppskera

sem vilja hætta að reykja. Námskeiðið hefst fimmtudaginn 20. apríl nk.

megi ferskt salat allt sumarið. Einnig verður fjallað um gróðursetningu,

Þátttakendur hittast sex sinnum á fimm vikna tímabili og að námskeiði loknu

skiptiræktun, safnhaugagerð, áburðargjöf og helstu meindýr og sjúkdóma.

er þátttakendum fylgt eftir.

Þá verða skoðaðar ýmsar áhugaverðar hliðar á ræktun eins og nýting
blóma bæði í matreiðslu og sem vörn gegn skaðvöldum matjurta.

Á námskeiðinu fá þátttakendur ráðgjöf til að hætta að reykja ásamt stuðningi

Leiðbeinandi verður Auður Jónsdóttir garðyrkjufræðingur.

til að takast á við reyklausa framtíð. Fundirnir eru milli kl. 11 og 12, dagana
20. og 27. apríl og 4., 6., 11. og 14. maí, í húsnæði Krabbameinsfélagsins að
Skógarhlíð 8. Þann 4. maí eiga þátttakendur að vera hættir að reykja. Þeir
sem innrita sig á námskeiðið þurfa að mæta á alla fundi og fylgja í einu og
öllu leiðbeiningum um undirbúning. Þátttakendur geta fengið einkaviðtöl
við leiðbeinanda ef þess gerist þörf.

Moltugerð og aukin frjósemi í garðinum
Fimmtudaginn 30. apríl kl. 20:00-21:55.
Lífræn matjurtarækt í eigin garði nýtur vaxandi vinsælda. Einn mikilvægasti
þátturinn í allri lífrænni matjurtarækt er jarðvegurinn, en uppbygging hans
og aukin frjósemi er lykill að aukinni velgengni í ræktun. Á námskeiðinu

Leiðbeinandi er Ingibjörg K. Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur.

verður fjallað um hvernig bæta má jarðveginn og efla frjósemi hans á

Skráið ykkur með að senda póst á reykleysi@krabb.is

lífrænan hátt t.d með gerð safnhauga. Leiðbeinendur Auður Jónsdóttir og
Kristinn H. Þorsteinsson.

Karlar, lærið að elda
Fyrirhugað er að halda námskeið í maí í eldamennsku fyrir karlkyns
byrjendur í samvinnu við MH. Áætlað er að námskeiðið standi í tvo
efirmiðdaga. Áhugasamir sendið póst til Jóhönnu E. Vilhelmsdóttur
á netfangið betty@vr.is eða hringið í síma 510 1700.

Leiðin til velgengni - Úr skuldum í jafnvægi
Á námskeiðinu er fjallað um hvað þarf að tileinka sér í hugsun og hegðun
til að fjármál séu í lagi. Tekið er á tilfinningum sem eru ríkjandi við þessar
aðstæður og hvernig má vinna sig í gegnum þær, byggja upp sjálfstraustið.
Fjallað eru um helstu hindranir og vinnuaðferðir til að ná árangri. Um er að
ræða hópnámskeið þar sem hópurinn hittist einu sinni í viku í fimm vikur,
tveir og hálfur klukkutími í senn. Úthlutað er heimaverkefnum þar sem hver
og einn vinnur með sín fjármál. Einkatímar eru fyrir hvern og einn þar sem
ráðgjafi finnur leiðir til úrbóta með hverjum þátttakanda. Á námskeiðum

Skráning og nánari upplýsingar fást hjá Mími í síma 580 1808 eða í gegnum
netfangið www.mimir.is
Námskeiðið hentar öllum sem eru að fást við gróðurrækt og gildir þá einu
hvort um sé að ræða tré, fjölæringa eða matjurtir. Skráning og nánari
upplýsingar í síma 580 1808 eða í gegnum netfang www.mimir.is

Opni háskólinn - næstu námskeið Tækifæris
31. mars

12-13

Hreyfing og hollusta

1. apríl

09-12

Þegar á reynir í lífinu

6. apríl

10-13

Persónuleg markmið og lífsgildin

7. apríl

13-16

Atvinnuviðtal og samningatækni

15. apríl

16-19

Að lesa í fjármál

16. apríl

13-16

Verkefnastjórnun – gerð verkáætlunar

20. apríl

14-17

Að leita að vinnu

28. apríl

14-16

Jákvæðni í samskiptum

Námskeiðið hefst þann 8. apríl kl. 9:30 til 12 og áfram dagana

4. maí

13-16

Þegar á reynir í lífinu

8., 15., 22., 29. apríl og 6. maí. Skráning á min@velgengni.is

7. maí

10-13

Fjármál – úrlausn fjárhagslegra vandamála

11. maí

11-12

Tímastjórnun og markmiðssetning

Mímir - Garðurinn
Trjá- og runnaklippingar

12. maí

16-19

Fjármál heimila- heimilisbókhaldið

13. maí

09-12

Ferilskrá og færnimappa

Fimmtudaginn 16. apríl kl. 19:30-21:55.

14. maí

13-14

Hreyfing og hollusta

Námskeiðið er ætlað áhugafólki sem hefur litla eða enga reynslu í

19. maí

14-17

Persónuleg markmið og lífsgildin

umhirðu trjáa og runna. Leiðbeinandi verður Kristinn H. Þorsteinsson

26. maí

14-15

Hamingja

garðyrkjufræðingur. Á námskeiðinu verður m.a. fjallað um

27. maí

13-16

Atvinnuviðtal og samningatækni

limgerðisklippingar, grisjun trjáa og runna, vaxtarlag trjáa, viðbrögð trjáa

28. maí

16-19

Að lesa í fjármál

lærir þátttakandi vinnuaðferðir til að bæta fjárhagsstöðu sína.

og runna við klippingum, klipping berja og skrautrunna og klipping rósa.
Nánari upplýs. um námskeiðin á www.opnihaskolinn.is og www.vr.is

Ræktun mat- og kryddjurta
Þriðjudaginn 28. apríl kl. 19:30-21:55.

Athugið að áfram eru í boði námskeið á vegum Hlutverkasetursins og

Fjallað verður um staðsetningu, mótun og uppbyggingu matjurtargarðsins.

Nýttu kraftinn sem og ódýr líkamsrækt eins og kynnt var í síðasta blaði.

Farið verður í gegnum ræktun einstakra tegunda mat- og kryddjurta. Kennt

Allar nánari upplýsingar á www.vr.is
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Krossgáta

Verðlaun fyrir rétta
lausn kr. 12.000
Lausnin á síðustu krossgátu er vísan:
Á þessum drottins degi
þú draga skalt úr hraða
því villuljós á vegi
valda mörgum skaða.
Vinningshafi krossgátunnar í febrúarblaðinu
er Anna S. Ragnarsdóttir skrifstofumaður hjá
Huggarði sem er þjónustuvettvangur fimm
stéttarfélaga sem öll eru innan vébanda BHM.
Anna hefur starfað hjá Huggarði síðan 2003.
Anna er í sambúð og á tvö börn og fjögur
stjúpbörn. Áhugamálin eru, auk fjölskyldunnar, líkamsrækt og kórsöngur en hún syngur
í Árnesingakórnum í Reykjavík. Við óskum
henni hjartanlega til hamingju með 12.000
krónurnar.
Vísbendingin að lausn gátunnar er vísa um
,,kostulegt knall.” Segjum ekki meira um það
að sinni. Síðasti móttökudagur lausna er 20.
apríl 2009. Vinsamlegast látið kennitölu fylgja
og skrifið ,,krossgáta” utan á umslagið.
Utanáskriftin er: VR-blaðið, Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 103 Reykjavík. Einnig er
hægt að senda lausnina á vr@vr.is
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Pistill Gerðar Kristnýjar

Úr æskunni í eldinn
hver á annan og svöruðu síðan sannleikanum samkvæmt
allir í kór: „Já!“ Líklega var það samt eitthvað fleira en
systkinaröðin ein og sér sem keyrði upp kvikindisskapinn
en á þessum tíma flokkaðist hann bara undir stríðni og
krakkar áttu að geta tekið henni.
Ég var fegin þegar ég loks útskrifaðist úr barnaskóla og
innritast í Menntaskólann við Hamrahlíð. Þar var ekkert
bekkjarkerfi og nýr hópur mætti mér í hverju fagi. Reyndar
byrjuðu gamlar bekkjarsystur líka í sama skóla og á meðal
þeirra tíðkaðist ákaflega þreytandi goggunarröð. Á 2. vetri
var ég svo heppin að kynnast krökkum úr öðru hverfi og
þá tók loks að hýrna um hólma og sker.
Mörgum árum síðar réði ég mig til starfa á vinnustað þar
sem kunnuglegt andrúmsloft ríkti. Maður nokkur var þar í
starfi millistjórnanda en mér var alltaf til efs að hann ætti
að hafa mannaforráð. Hann átti bágt með að þola að aðrir
væri á annarri skoðun en hann og þeir sem ekki féllu í
kramið hjá honum fengu að heyra það óþvegið. Þetta var
ofbeldisfullur og orðljótur maður sem vílaði til dæmis ekki
fyrir sér að láta klámið dynja á samstarfskonum sínum.
Þegar ég ræddi þessa framkomu við yfirmanninn sagði
hann að sá orðljóti ætti bágt og tókst að tengja háttalag
hans líkamlegum vandkvæðum sem hann átti við að
glíma en komu málinu auðvitað ekkert við. Þetta var
Fyrir skömmu fjölluðu fjölmiðlar um alvarleg ofbeldisverk

ákaflega ráðalaus yfirmaður sem hafði það fyrir venju að

sem framin voru í framhaldsskólum hér á landi. Ungir

skafa úr eyranu á sér með blýanti. Það varð auðvitað til þess

menn höfðu gengið í skrokk á skólafélögum sínum og

að ég reyndi að hafa alla fundi með honum sem stysta.

stórslasað þá. Ekki man ég eftir viðlíka hrottabrögðum frá
því ég var í menntaskóla en ekki vantaði þau í barnaskóla.

Ég veitti því fljótt athygli að þeim orðljóta tókst hvað

Þótt hnefar væru ekki látnir ráða særðu þau engu að síður.

eftir annað að hrekja ungar konur úr starfi. Alltaf lafði

Líklega hefðu þau hæglega getað gefið tilefni til fyrirsagna

ég þarna, enda eins og fiskur í vatni. Ég var aftur komin

eins og: Aldrei boðið í afmæli bekkjarsystkina sinna! eða

í gamla bekkinn minn. Eina ráðið til að komast af var að

Hrekktu sjónskertan dreng!

loka að sér og reyna að einbeita sér að sínu á meðan
óhemjuskapurinn geisaði fyrir utan. Svo kom auðvitað að

Þetta var á þeim tíma sem hugtakið einelti var ekki til,

því að ég ákvað hverfa á vit ævintýranna og sagði upp.

ekki frekar en lesblinda, kynferðisofbeldi eða þunglyndi.

Síðan hefur hvert skemmtiatriðið tekið við öðru í lífi mínu.

Krakkar voru teknir fyrir miskunnarlaust og þeir sem

Samt er auðvitað ekki alveg hægt að flýja áhrif þess þegar

sluppu gátu alltaf átt von á að einn daginn snerist

röngu fólki eru færð völd. Sum dæmi eru alvarlegri en

hópurinn gegn þeim. Óttinn við það viðhélt grimmdinni

önnur eins og þegar efnahagur landsins hrundi fyrir tilstilli

og magnaði hana upp. Sjálfskipaður bekkjarforingi fór fyrir

sorglega fárra. Sveipaðir meðvirkni samborgara sinna,

hópnum og það voru ekki bara krakkarnir sem litu upp

aðdáun og auðvitað taumlausu sjálfstraustinu böðluðust

til hans, heldur lúffuðu kennararnir líka fyrir áræðni hans

þeir áfram með hagkerfi heillar þjóðar í greip sinni. Líklega

og þori. Næstir foringjanum voru fjórir vinir hans sem

fengu þeir að æfa sig strax í barnaskóla. Það er dapurlegt

fylgdu honum að máli í einu og öllu. Ég man að einu sinni

að hugsa til allra þeirra sem ekki er hlustað á meðan mænt

fékk enskukennarinn nóg af uppivöðslunni í hópnum og

er upp í þá alfrekustu og fyrirferðarmestu. Gildir þá einu

spurði: „Hafið þið aldrei lært að taka tillit til annarra? Eruð

hvort hunsunin fer fram í skólastofum, á vinnustöðum eða

þið yngstir af systkinum ykkar eða hvað?“ Strákarnir litu

í þjóðfélagsumræðunni.
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Hver fær 2009 árgerðina?
Niðurstöður í könnun VR á Fyrirtæki ársins 2009 verða birtar þann 8. maí.
Við þökkum fyrir þátttökuna.
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