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Kve›ja frá LÍV

F

VSA hefur starfa› me› Landssam-

hug. Margir sigrar hafa unnist í gegnum

bandi íslenskra verzlunarmanna

tí›ina og núverandi forma›ur og stjórn

allt frá stofnun sambandsins ári›

munu án efa efla starf félagsins enn

1957. Félagi› er anna› stærsta a›ildarfélag LÍV og hefur ﬂa› ætí› veri› styrk
sto› í starfi ﬂess.
Fyrir hönd LÍV vil ég nú á ﬂessu afmælisári nota tækifæri› og ﬂakka nú-

frekar.
LÍV hefur haldi› fjölmörg ﬂing á
Akureyri og fulltrúar jafnt sem starfsmenn ﬂá noti› gestrisni og a›sto›ar félagsins.

verandi og fyrrverandi forystu og

LÍV sendir FVSA hugheilar afmælis-

starfsmönnum félagsins einstakt sam-

kve›jur og óskar félaginu áframhald-

starf í gegnum árin. ﬁa› hefur aldrei

andi velfarna›ar í starfi komandi ára.

bori› skugga á samvinnuna og sjálf vil

Megi ﬂa› áfram bera gæfu til a› finna

ég ﬂakka áratuga samstarf og vináttu.

á hverjum tíma ﬂær lei›ir, sem best

Starf FVSA hefur veri› afar farsælt í

ﬂjóna hagsmunum félagsmanna ﬂess.

gegnum árin. Félagi› hefur veri›
grandvart í ákvör›unum sínum og unn-

Ingibjörg R. Gu›mundsdóttir,

i› me› félagsmönnum sínum af heilum

forma›ur LÍV

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, formaður
Landssambands íslenskra verzlunarmanna.

Samskiptin alveg til fyrirmyndar
– segir Ragnar Sverrisson, forma›ur Kaupmannafélags Akureyrar
aupmannafélag Akureyrar á, eins
og gefur a› skilja, í töluver›um
samskiptum vi› Félag verslunarog skrifstofufólks Akureyri og nágrenni.
Ragnar Sverrisson, betur ﬂekktur sem
Raggi í JMJ, er forma›ur Kaupmannafélags Akureyrar og segir hann a› samskiptin hafi ætí› gengi› mjög vel fyrir
sig.
„Ég er búinn a› vera forma›ur Kaupmannafélags Akureyrar í um 15 ár og
allan ﬂann tíma hafa samskiptin vi› Félag verslunar- og skrifstofufólks veri›
alveg til fyrirmyndar. ﬁa› hefur aldrei
bori› á hnökrum í samskiptum okkar,
alveg sama hvert erindi› hefur veri›.
ﬁessar elskur á skrifstofunni hafa alltaf
teki› manni opnum örmum,“ segir
Ragnar.

Hátt ﬂjónustustig

K

Jóna fyrsti vi›skiptavinurinn
Ragnar segir a› hann hafi sjálfur veri›
vi› bú›arbor›i› í 40 ár. „ﬁa› má nú
nefna ﬂa› til gamans a› fyrsti vi›skiptavinurinn sem ég afgreiddi var

Ragnar Sverrisson, formaður Kaupmannafélags Akureyrar.

Jóna Steinbergsdóttir, sem sí›ar var›
forma›ur Félags verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni. ﬁetta
var ﬂann 22. nóvember 1965 og ég
mun aldrei gleyma ﬂeirri stund er ég
afgreiddi minn fyrsta vi›skiptavin,“
sag›i Ragnar og bætti vi› a› Jóna hef›i
komi› í bú›ina rétt eftir klukkan níu.

„Í öll ﬂessi ár hef ég veri› á gólfinu og
afgreitt vi›skiptavinimína. ﬁa› er alltaf
jafn gaman ﬂegar fólk kemur í bú›ina
til mín, sérstaklega fólk sem er annars
sta›ar af landinu, og fer a› tala um
ﬂjónustuna í verslunum hér í bæ og
hve gó› hún sé. ﬁetta segir mér ﬂa›,
sem ég í raun og veru veit sjálfur, a›
fólk er ánægt me› fólki› hennar Úllu,
ﬂa› er a› segja félaga í Félagi verslunar- og skrifstofufólks. Vi› megum heldur ekki gleyma ﬂví a› verslun og ﬂjónusta er stærsta atvinnugrein okkar
Akureyringa og ﬂa› a› fá svona gó›
me›mæli frá vi›skiptavinum er alveg
frábært. ﬁetta byggist líka á ﬂví a›
FVSA er a› vinna vel fyrir félagsmenn
sína.
Ég vil a› lokum senda félaginu hugheilar afmæliskve›jur, bæ›i fyrir mína
hönd og Kaupmannafélags Akureyrar,
og óska ﬂví jafnframt áframhaldandi
velfarna›ar í störfum sínum.“
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Reynum a› gera eins vel vi›
félagsmenn og okkur er unnt
-segir Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, forma›ur FVSA
lfhildur Rögnvaldsdóttir hefur
starfa› hjá Félagi verslunar- og
skrifstofufólks Akureyri og nágrenni í tæp fjögur ár og sem forma›ur félagsins frá ﬂví í febrúar sl. Félagsstörfin hafa alltaf veri› henni hugleikin
og greinilegt a› hún ber hag félagsmanna sinna mjög fyrir brjósti. Í vi›talinu stiklar hún á stóru um starf sitt
og starfsemi félagsins, hverju hefur
veri› áorka› og hva› mætti betur
fara.

Launamunur á milli kynja
og landshluta

Ú

Úlfhildur hefur starfa› vi› verslunarog skrifstofustörf alla sína starfsævi.
Eftir störf í verslun og banka hóf hún
störf hjá Lífeyrissjó›i Sameiningar ári›
1975, sem sí›ar breyttist í Lífeyrissjó›
Nor›urlands. ﬁar vann hún í 24 ár. Frá
lífeyrissjó›num fór hún í nokkur ár yfir
til Neytendasamtakanna og Sjómannafélags Eyjafjar›ar - vann hálfan daginn
á hvorum sta›. Hún hefur ﬂví starfa› í
Skipagötu 14 sí›an húsi› var teki› í
notkun - og er ﬂar enn. Úlfhildur hefur
alltaf veri› virk í félagsmálunum og má
í ﬂví sambandi nefna a› hún var bæjarfulltrúi á Akureyri í 12 ár og hefur átt
sæti í fjölmörgum stjórnum, nefndum
og rá›um. En hvernig vildi ﬂa› til a›
hún tók a› sér stjórnarstörf hjá FVSA?
„Störf mín hér hófust me› ﬂví a› ég
var kjörin í varastjórn félagsins en sí›an var leita› til mín um a› gefa kost á
mér í a›alstjórn. Ég játti ﬂví og var
varaforma›ur í ﬂrjú ár en tók sí›an vi›
formennskunni í febrúar 2005. Allt ﬂa›
gó›a fólk sem skipar stjórnina og sem
hér starfar á skrifstofunni tók mér
afskaplega vel ﬂannig a› störf mín hafa
reynst mér au›veldari fyrir viki›,“ segir
Úlfhildur.

Sumir atvinnurekendur brjóta
á starfsfólki sínu
Úlfhildur segir a› vissulega komi upp
vandamál hjá félaginu sem séu erfi›

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður FVSA.

úrlausnar en yfirhöfu› sé vinnuumhverfi› gott og starfi› gefandi. „ﬁa›
leitar til okkar fólk sem á í vanda og
hefur or›i› fyrir áföllum tengdum atvinnu sinni. Vi› reynum a› lei›beina
ﬂví fólki sem leitar til okkar en ﬂví mi›ur kemur fyrir a› ma›ur getur líti› anna› gert en a› hlusta. Svo er ﬂa› oft a›
fólk vill ekki a› vi› hjálpum ﬂví a› leita
réttar síns af ótta vi› a› vera sagt upp
störfum.
ﬁa› er óﬂolandi ﬂegar atvinnurekendur sni›ganga samninga og reglur í
skjóli ﬂess a› starfsfólki› treysti sér
ekki til a› gera neitt í málinu. Ég nefni
launavi›tölin í ﬂessu sambandi. Sérsta›a verslunarfólks felst m.a. í ﬂví a›
taxtarnir eru einungis lágmarkstaxtar
en a› ö›ru leyti eru launin persónubundin og samningsatri›i á milli atvinnurekanda og starfsfólks. Launavi›töl eiga a› fara fram a› minnsta kosti
einu sinni á ári en ﬂví mi›ur fara ekki
allir atvinnurekendur eftir ﬂví og stundum ﬂora launﬂegarnir ekki a› malda í
móinn.“

-Ver›ur ﬂú vör vi› ﬂann launamun á
milli kynja sem fram kemur í n‡justu
launakönnun Verslunarmannafélags
Reykjavíkur?
„Vi› hjá FVSA sjáum hva› einstakur
félagsma›ur er a› borga miki› í félagsgjöld en vitum ekki hversu mikil vinna
liggur ﬂar a› baki e›a hversu hátt
starfshlutfall vi›komandi er. ﬁví er
erfitt a› segja nákvæmlega til um hver
launamunur kynjanna er. Hann er hins
vegar örugglega ekkert minni hjá okkur en hefur komi› fram í launakönnunum VR. ﬁa› er jafnframt ljóst a› talsver›ur munur er á launum hér á ﬂessu
svæ›i samanbori› vi› höfu›borgarsvæ›i› - okkur í óhag. ﬁessi munur er
a› mínum dómi allt of mikill og ætti
au›vita› ekki a› vera til sta›ar.“
Úlfhildur bendir á í ﬂessu sambandi
a› höfu›stö›var fyrirtækjanna séu
gjarnan fyrir sunnan, og ﬂar me› æ›sti
yfirma›urinn, og fólk viti ﬂví ekki alltaf
vi› hvern ﬂa› eigi a› tala um kaup sín
og kjör. „Margir álíta a› vi›komandi
yfirma›ur hér fyrir nor›an rá›i litlu um
launamálin. En au›vita› er ﬂetta misjafnt eftir vinnustö›um og margir halda
launafundi reglulega og framfylgja ﬂar
me› ákvæ›um kjarasamninganna.“

Fólki ﬂarf a› lí›a vel í vinnunni
Starf Úlfhildar er ekki einungis bundi›
vi› skrifstofu FVSA og ﬂví fylgja talsver›
fer›alög. „Ég er í stjórn Landssambands
íslenskra verzlunarmanna sem hittist
reglulega yfir vetrarmánu›ina. Á ﬂeim
fundum berum vi› saman bækur okkar
og samræmum störfin. Svo á ég sæti í
mi›stjórn ASÍ, sem hittist einnig reglulega.“
Úlfhildur á sæti í vinnumarka›snefnd innan ASÍ en sú nefnd átti hugmyndina a› ﬂví a› á n‡afstö›num ársfundi ASÍ var ítarlega fjalla› um málefni
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sem bar yfirskriftina: Lífi› í vinnunni.
„Vi› vildum me› ﬂessu vekja athygli á
ﬂví a› ﬂa› er a› meiru a› hyggja en
bara kaupi og kjörum. Vinnusta›urinn
ﬂarf a› vera áhugaver›ur og eftirsóttur.
Vi› ey›um miklum tíma í vinnunni svo
ﬂa› er nau›synlegt a› okkur lí›i vel
ﬂar. Vinnuandinn ﬂarf a› vera gó›ur og
nau›synlegt er a› huga a› andlegu
hli›inni og koma í veg fyrir óæskilega
hluti á bor› vi› einelti,“ segir Úlfhildur.
Í ﬂessu sambandi segir hún mikilvægt
a› starfsfólk kjósi trúna›armann úr
sínum rö›um og myndi ﬂannig tengingu vi› stéttarfélagi› sitt.

Virkni félagsmanna
FVSA er næststærsta félag verslunarog skrifstofufólks á landinu me› um
1.500 fullgilda félagsmenn. Starfi› er í
nokku› föstum skor›um en ﬂátttaka félagsmanna mætti vera meiri, a› mati
Úlfhildar. „ﬁegar fólk hefur kosi› sér
trúna›armenn, stjórn félags og a›ra
forystumenn treystir ﬂa› ﬂeim til a›
fara me› málefni sín. ﬁa› ﬂ‡›ir ekki a›
menn séu ﬂar me› alveg stikkfríir, fólk
ﬂarf a› fylgjast me› og halda okkur vi›
efni›: Me› ﬂví a› koma ábendingum
um ﬂa› sem mi›ur fer á framfæri vi›
okkur, me› heimsóknum á skrifstofuna, me› símtölum e›a me› tölvupósti. ﬁa› er okkar starf hér á skrifstofunni a› taka á móti ábendingum um

hva›eina sem félagsmenn var›ar og leita
lei›a til úrbóta,“ segir
hún.

A› ‡msu a› hyggja
Úlfhildur segir félagsstarfi› í FVSA fjölbreytilegt.
„Haldin eru námskei› fyrir trúna›armenn félagsins
og fulltrúará› félagsins
hittist reglulega, en í ﬂví
eiga sæti kjörnir fulltrúar
‡missa vinnusta›a. Fimm
manna stjórn félagsins
ásamt ﬂremur varamönnum hittist svo mána›arlega og oftar ef ﬂurfa ﬂykir. Stjórn sjúkrasjó›s félagsins fundar einnig
mána›arlega, ﬂví alltaf
eru ﬂó nokkrir félagsmenn frá vinnu vegna
veikinda og hafa n‡tt
réttindi sín hjá vinnuveitanda. ﬁeir eiga ﬂá rétt á
sjúkradagpeningum úr
sjúkrasjó›i félagsins. Svo
skipuleggjum vi› orlofsfer›ir fyrir félagsmenn og
árlega er eldri félögum
bo›i› í leikhús, svo eitthva› sé nefnt. ﬁa› er ﬂví
a› ‡msu a› hyggja.“

Elísabet allgrímsdóttir, í
varastjórn FVSA.

Hildur Tryggvadóttir, í
varastjórn FVSA.

- Hver eru helstu verkefni
stjórnar félagsins?
„Stjórnin ber ábyrg› á
rekstri félagsins og ﬂar me›
tali› hinum ‡msu sjó›um
ﬂess. ﬁa› er ærinn starfi út af
fyrir sig. ﬁar a› auki hugar hún
a› fjárfestingum félagsins en
vi› erum alltaf í einhverjum
tilfæringum me› orlofshúsin
okkar: Kaupum, seljum, leigjum, breytum og bætum. Vi›
eigum núna fjórar íbú›ir; ﬂrjár
í Reykjavík og eina á Egilsstö›um. Ein íbú›in í Reykjavík
er leig› ﬂeim sem ﬂurfa su›ur
til a› leita sér lækninga. Svo
eigum vi› ﬂrjá sumarbústa›i á
Illugastö›um, einn í Vaglaskógi og helming í bústa› í
Ölfusborgum. ﬁa› er heilmikil
ums‡sla í kringum ﬂessa ﬂjónustu og ﬂá sérstaklega íbú›irnar í Reykjavík,“ segir hún.

Öflugt fræ›slunet
„FVSA styrkir félagsmenn sína
til náms. Félagi› er a›ili a›
Starfsmenntasjó›um verslunarmanna sem starfa á landsvísu. Segja má a› allt nám
sem er í bo›i hér á landi og félagsmenn hafa áhuga á, hvort
Svavar Hannesson, í
varastjórn FVSA.
sem er í framhaldsskóla, háskóla, símenntunarstö› e›a
hjá ö›rum vi›urkenndum a›ilum, sé styrkhæft. Vi› grei›um helming
skólagjalda mi›a› vi› stig félagsmanns
en ﬂau ávinnur hann sér me› grei›slu
félagsgjaldsins. ﬁa› er ekkert ﬂak á
ﬂessum styrkjum en svo grei›um vi›
líka ni›ur tómstundanám a› hálfu en
aldrei hærri upphæ› en 30 ﬂúsund á
ári,“ segir Úlfhildur.

Tæknibylting

Stjórn félagsins 2005-2006. Efri röð f.v.: Einar Hjartarson ritari, Friðbjörg Jóhannsdóttir meðst.jórnandi og Reynir Svanholt gjaldkeri. Framan við þau sitja Páll H. Jónsson varaformaður og Úlfhildur
Rögnvaldsdóttir formaður.

Grí›arlegar breytingar hafa or›i› á
starfsháttum verslunar- og skrifstofufólks á li›num áratugum, og ﬂá sérstaklega tæknilega sé›. Faxtæki, tölvur,
ljósritunarvélar, stimpilklukkur, skannar, tölvur, Internet, bókhaldsforrit,
ﬂrá›lausir símar - ﬂannig mætti endalaust telja. A›spur› segir Úlfhildur a›
ﬂrátt fyrir ﬂessar miklu breytingar sé
ekkert nám í kjarasamningum félags-
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manna launatengt. Í mörgum undanfarandi kjarasamningum hafa félög
verslunar og skrifstofufólks sta›i› sameiginlega a› samningager› en ﬂetta atri›i hafi ekki enn skila› sér ﬂar inn.
„ﬁetta virkar ekki mjög hvetjandi, en
öll fræ›sla er til gó›s fyrir félagsmenn
og skilar sér jafnframt til fyrirtækjanna
me› betri og hæfari starfsmönnum.
Fyrir margar a›rar stéttir hefur ná›st
vi›urkenning á námi og ﬂa› skilar sér
beint me› launahækkun. Mér finnst
vanta hér námsbraut fyrir ungt fólk
sem vill gera afgrei›slu- og verslunarstörf a› framtí›arstarfi. ﬁá vantar
stefnu í fullor›insfræ›slu og endurmenntun, fólk n‡tur ekki jafnréttis til
slíks náms í dag.“

Engin gró›asjónarmi›!
Úlfhildur segir a› félagi› standi vel fjárhagslega. „Stefna stjórnarinnar er a›
safna ekki í sjó›i en ﬂjóna félagsmönnum sem best og standa sig ekki sí›ur
en önnur stéttarfélög í ﬂeim efnum.
ﬁegar tali› berst a› framtí›inni segir
Úlfhildur a› allt sé breytingum há›,
miki› sé rætt um hagræ›ingu, samvinnu og sameiningu á öllum svi›um,
ﬂa› eigi einnig vi› innan verkal‡›shreyfingarinnar. „ﬁeir sem veljast til
forystu í stéttarfélagi ver›a ávallt a›

Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, formaður FVSA , segir að það sé starf þeirra á skrifstofunni að taka á móti
ábendingum um hvaðeina sem félagsmenn varðar og leita leiða til að greiða götu þeirra.

vera rei›ubúnir a› sko›a allar hugmyndir sem fram koma og hafna engu
a› óathugu›u máli, félögin eru til fyrir
félagsmennina og alltaf ﬂarf a› hafa a›
lei›arljósi hva› ﬂeim er fyrir bestu.“

Félagsmenn fá afmælisgjöf
†mislegt er gert í tilefni 75 ára afmælis FVSA. Félagi› greiddi til dæmis ni›ur
fargjöld félagsmanna sem fóru í til einhverrar ﬂeirra ﬂriggja borga sem Fer›a-

skrifstofa Akureyrar hefur veri› me›
fer›ir til í haust.
Úlfhildur segist a› lokum vilja hvetja
sem flesta félagsmenn til a› koma á
skrifstofu FVSA í tengslum vi› afmæli›,
kíkja á s‡ninguna sem sett hefur veri›
upp á fjór›u hæ›inni, ﬂiggja kaffisopa
og taka vi› gjöf frá félaginu í tilefni
dagsins. Me› ﬂa› er hún rokin a› sinna
félagsmönnum sem bí›a eftir a› ná tali
af henni á skrifstofunni.

Hei›ru›u húsmæ›ur...
Augl‡singar hafa fylgt verslunarfólki í gegnum tí›ina. ﬁær
eru tímanna tákn og gefa gó›a mynd af ﬂeim vi›horfum
og gildum sem ríkja í samfélaginu í hvert skipti. Á nokkrum
stö›um í bla›inu eru s‡nishorn af augl‡singum sem birtust
í tímaritinu Fálkanum ári› 1928. Eins og sjá má var augl‡singum á heimilisvörum einkum beint a› húsmæ›rum. Eini
munurinn á ﬂeim er hvernig húsmæ›urnar voru ávarpa›ar
e›a skírskota› var til ﬂeirra: Kæra húsmó›ir, hyggin húsmó›ir, vandlátar húsmæ›ur, hei›ru›u húsmæ›ur og ﬂar
fram eftir götunum. ﬁa› er spurning hva›a vi›brög› slíkar
augl‡singar fengju í dag. Sennilega dytti einhverjum í hug
a› kæra til jafnréttisnefndar...
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- vertu gó›u vanur

Þinn ávinningur:
• 200 fríar debetkortafærslur

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA - 2885

• 6% endurgreiðsla vaxta
• Ókeypis gulldebetkort
• Ókeypis greiðsluþjónusta
• 50% afsláttur af gullkreditkorti
• Betri vaxtakjör
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Ég sé ekki eftir neinu!
– segir Jóna Steinbergsdóttir, sem gegndi formennsku í FVSA lengur
en nokkur annar, e›a í 18 ár
óna Steinbergsdóttir var forma›ur
Félags verslunar- og skrifstofufólks
Akureyri og nágrenni frá 1981 til
1998, e›a um 18 ára skei›. Hún var
a›eins önnur konan til ﬂess a› ver›a
forma›ur félagsins frá ﬂví ﬂa› var
stofna› ári› 1930. Hún starfa›i í 16 ár
á skrifstofu félagsins en haf›i á›ur
starfa› hjá Kaupfélagi Eyfir›inga í 37
ár. Jóna lítur yfir farinn veg í vi›tali vi›
afmælisbla› FVSA.

vinnu samhli›a formennskunni. Ég fékk
ﬂví ársfrí frá störfum til a› byrja me›.“
Hún segir a› ﬂar me› hafi framtí›in
veri› rá›in, ﬂó hana hafi aldrei gruna›
a› hún myndi starfa sem forma›ur
félagsins í 18 ár. „Ég fékk brennandi
áhuga á starfinu og fannst eins og ég
gæti aldrei fari› frá félaginu. ﬁa› var
alltaf eitthva› á döfinni hjá félaginu
sem ég vildi ná í gegn á›ur en ég
hætti.“

Jóna er ættu› frá Skri›u í Hörgárdal
ﬂar sem foreldrar hennar bjuggu. Fa›ir
Jónu, Steinbergur Fri›finnsson, lést úr
taugaveiki á›ur en Jóna fæddist. Jóna
átti einn bró›ur, Ríkar›. Hann var verkfræ›ingur a› mennt og bjó lengst af í
Reykjavík en er nú látinn. Sumarrós
Snorradóttir, mó›ir Jónu, fluttist me›
börnin sín tvö til Akureyrar ﬂegar Jóna
var 2ja ára gömul. ﬁær mæ›gur bjuggu
lengst af saman í Hríseyjargötunni - ﬂar
sem Jóna b‡r enn - en mó›ir hennar
lést ári› 2002.
Jóna hóf störf hjá Kaupfélagi Eyfir›inga er hún var á fjórtánda ári og starfa›i ﬂar í 37 ár, e›a ﬂar til hún hóf störf
á skrifstofu FVSA ári› 1983. „Starfsferill
minn hófst sem starfsma›ur í Brau›ger› KEA er ég var á fjórtánda ári. En 17
ára gömul var ég svo „lánu›“ í Matvörudeild KEA. Sú rá›stöfun reyndist langtímalán ﬂví ég starfa›i í matvörudeildinni rúm 30 ár. Mér var sem sagt aldrei
„skila›“ aftur!“ segir hún og hlær.

Beint í djúpu laugina!

jafnframt a› ﬂar sem enginn vildi taka
félagi› a› sér leita›i hann til mín, ég
var jú varaforma›ur félagsins á ﬂessum
tíma. Hann sag›i a› ég gæti vel gert
ﬂa› sama og hann, sitja sem forma›ur
í eitt ár og fá svo einhvern annan í
starfi›. Ég gat ekki skorast undan
ﬂessu, lét ﬂví á endanum til lei›ast og
tók a› mér formennsku í félaginu. Árin
í formannsstólnum ur›u nú reyndar
átján en ekki eitt, eins og til stó› í upphafi!“ segir Jóna og bætir vi›: „Ég skil
ekki ennﬂá hvernig Kolbeinn gat tala›
mig inn á a› taka a› mér formannsstarfi›.“

Ári› sem átjánfalda›ist!

Fékk ársfrí frá störfum

ﬁegar lei›ir Jónu og KEA skildu ári›
1983 hóf hún störf á skrifstofu FVSA.
Á›ur en hún hóf störf á skrifstofunni var
hún búin a› vera forma›ur félagsins í
tvö ár og varaforma›ur ﬂess í tvö ár ﬂar
á undan.
„Kolbeinn Sigurbjörnsson var búinn
a› vera forma›ur félagsins í eitt ár ﬂegar hann kom til mín og sag›ist hafa of
miki› a› gera til a› geta sinnt formennskunni almennilega. Hann sag›i

Jóna tók vi› formennsku í FVSA í ﬂeirri
trú a› eiga ﬂar stutt stopp, en áhuginn
á starfinu var ﬂa› mikill a› ekki var›
aftur snúi› og á endanum sat hún í formannsstólnum lengur en nokkur annar
hefur gert til ﬂessa.
„ﬁegar ég hóf störf sem forma›ur
var starfi› launalaust, en engu a› sí›ur
fól ﬂa› í sér mjög mikla vinnu. Í raun
var um svo mikla vinnu a› ræ›a, a›
mér fannst ég varla geta sinnt annarri

J

Jóna Steinbergsdóttir í ræðustól á þingi
Landssambands íslenskra verzlunarmanna
árið 1987.

Jóna haf›i aldrei stigi› í pontu á›ur en
hún var kosin forma›ur og segir hún a›
ﬂetta hafi veri› eins og a› stökkva
beint út í djúpu laugina. „Ég hef aldrei
veri› málglö› í pontu. ﬁa› á betur vi›
mig a› eiga samskipti vi› fólk sitjandi
vi› bor›, enda aldrei fari› á ræ›u- e›a
framkomunámskei›.“
Nú ﬂjónar FVSA a›allega Akureyri og
nágrenni ﬂess. Fylgdu starfinu samt
ekki heilmikil fer›alög og ﬂingseta
‡miss konar?
„Félagssvæ›i› var ví›fe›mt og ná›i
til Dalvíkur, Ólafsfjar›ar, Hríseyjar og
Grenivíkur og ﬂví fylgdu alltaf nokkur
fer›alög. Svo var ég í mörg ár í stjórn
Landssambands íslenskra verzlunarmanna og ﬂurfti ﬂess vegna a› fer›ast
miki›. Og svo sótti ég ﬂing Alﬂ‡›usambands Íslands. Á ﬂessum árum stofnu›um vi› líka Landsbygg›arsamtökin en
ﬂa› vakti ekki mikla lukku hjá Verzlunarmannafélagi Reykjavíkur. ﬁví fannst
vi› vera a› draga okkur úr samstarfi vi›
ﬂa› en okkur fannst vi› bara eiga miklu
meira sameiginlegt me› verslunar- og
skrifstofufólki á landsbygg›inni. ﬁetta
félag logna›ist ﬂó seinna meir útaf.“
A›spur› um verkfallsátök í formannstí› sinni segir Jóna a› ári› 1988
hafi veri› sérstaklega erfitt hva› ﬂa›
var›ar. „ﬁá voru verkföll í hálfan mánu›. Starfsmenn á Akureyrarflugvelli
voru í félaginu okkar og vi› fórum
me›al annars út á völl til a› ganga úr
skugga um a› ekkert flug yr›i me›an á
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sameiginlegt húsnæ›i og samvinnan
var› meiri fyrir viki›.“

Aldrei ánæg› me› kjaramálin

Jóna við störf hjá Kaupfélagi Eyfirðinga þar sem hún starfaði í 37 ár, allt þar til hún hóf störf á skrifstofu FVSA árið 1983. Takið eftir mjólkurbrúsunum við fætur drengsins.

verkfalli stó›. ﬁau afskipti endu›u me›
ﬂví a› ég fékk á mig dóm. Menn ná›u
ekki lendingu í samningavi›ræ›um svo
vi› fórum í a› semja vi› einstaka atvinnurekendur. ﬁeir gengu flestir a›
kröfum okkar. ﬁa› voru átök úti um allan bæ en ﬂar sem ég var dögum saman á samningafundum fyrir sunnan,
frétti ég ekki af ﬂeim öllum fyrr en eftirá. Ég vildi a› haldi› yr›i áfram a›
reyna a› ná betri samningum fyrir
nor›an, en á endanum var sami› á
landsvísu. ﬁa› fór ﬂó eins og mig gruna›i, ﬂeir samningar voru felldir og
sáttatillagan líka. ﬁetta samningaferli
enda›i eins og svo oft á›ur, í alltof lítilli kjarabót,“ segir Jóna.

Miki› fjör a› koma
orlofsíbú›unum í
gagni›
Á ﬂeim átján árum sem
Jóna var forma›ur ger›ist
margt skemmtilegt hjá félaginu og hún ver›ur
dreymin á svip er hún rifjar upp gó›a tíma. „ﬁa› ber
helst a› nefna allt ﬂa›
gó›a fólk sem ég starfa›i
me› og ﬂa› sem vi› ger›um saman. Eitt ﬂa›
skemmtilegasta var ﬂegar
vi› vorum a› standsetja
íbú›ir félagsins í Reykjavík
og á Egilsstö›um. ﬁá var

alltaf miki› fjör. Stjórn og starfsfólk fór
yfirleitt saman, versla›i inn, ﬂreif og
mála›i. Vi› ger›um allt sjálf, enda
alltaf veri› a› leitast vi› a› spara. Ekki
saka›i hversu vinsælar íbú›irnar ur›u,
og ﬂá sérstaklega ﬂær í Reykjavík. ﬁær
hafa veri› í stanslausri leigu allt ári› og
sjúkraíbú›in bætti úr br‡nni ﬂörf.“
Jóna segir a› ﬂa› hafi veri› mjög
spennandi a› standa a› byggingu Alﬂ‡›uhússins a› Skipagötu 14. „ﬁa› var
Jón Helgason hjá Einingu sem var frumkvö›ull a› ﬂví verki. Ég snérist í hringi
á›ur en tekin var ákvör›un um hvort
vi› hjá FVSA ættum a› taka ﬂátt í verkefninu, enda um stórbyggingu a› ræ›a
á ﬂessum tíma. En sem betur fer létum
vi› slag standa. ﬁa› var› mjög farsælt
fyrir félögin hér á Akureyri a› komast í

Jóna segir a› vitandi ﬂa› sem hún veit
í dag ﬂá hef›i hún hiklaust svara› Kolbeini á sama hátt og hún ger›i ﬂegar
hann fala›ist eftir ﬂví vi› hana a› hún
tæki a› sér formennskuna.
„Ég hef›i sagt já án ﬂess a› hugsa
mig um, ég sé ekki eftir neinu. Ég hef›i
hætt löngu fyrr ef ég hef›i ekki kunna›
vi› mig í starfinu. ﬁa› var alltaf eitthva› skemmtilegt a› gerast og alltaf
heilmikil spenna fyrir a›alfundinn ár
hvert, hvort ma›ur héldi áfram sem
forma›ur e›a ekki. Ég fékk tvisvar sinnum mótframbo› en vann í bæ›i skiptin. En ég vil taka ﬂa› fram a› ég hef›i
aldrei enst svona lengi í ﬂessu starfi ef
ﬂa› hef›i ekki veri› fyrir frábært samstarfsfólk, bæ›i á skrifstofu félagsins og
í öllu félagsstarfi tengdu FVSA.“
Jóna segir a› hún hafi aldrei veri›
ánæg› me› kjaramálin. „ﬁa› eina sem
ég sé eftir er a› vi› ná›um ekki a›
áorka meiru í ﬂeim málum. Ég er mjög
ánæg› me› herfer›ina sem Verzlunarmannafélag Reykjavíkur er me› í gangi
núna og ber yfirskriftina: Ekki láta útliti› blekkja ﬂig, og vona a› hún beri tilætla›an árangur. ﬁetta er stórsni›ug
herfer›, en ﬂví er ekki a› neita a› ﬂa›
var og er betur búi› a› karlmönnum en
konum, bæ›i launalega sé› og í sambandi vi› stö›uhækkanir.“

Lætur sér ekki lei›ast
Jóna lét af formennsku ári› 1998 og
hætti á skrifstofu FVSA ári› 2000. Á
ﬂeim tíma var mó›ir hennar or›in
mjög veik og lést hún í ársbyrjun
2002, sem fyrr segir.
„Nú er ég frekar áhyggjulaus
og geri bara ﬂa› sem mér s‡nist.
Ég giftist aldrei, á ekki börn og er
ﬂví engum há›. Ég er heilsuhraust
og byrja daginn á ﬂví a› fara í
sund og sí›an í leikfimi í gó›ra
kvenna hópi. Einnig hef ég mörg
önnur áhugamál og hef alltaf nóg
a› gera,“ segir Jóna sem vill a›
lokum óska félaginu sínu alls hins
besta um ókomna tí›.

Fyrstu þrír starfsmenn FVSA á skrifstofunni í „den tid“. Talið f.v.: Erla Halls
(starfsmaður frá 1984), Jóna Steinbergsdóttir (starfsmaður 1982-2000) og
Ása Helgadóttir (starfsmaður 1974-1993).
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Var ekki pjattrófa sem stelpa
nyrtifræ›ingurinn og einn eigandi
snyrtistofunnar Hár og heilsa, Au›ur Kristinsdóttir, lætur vel af rekstri
sínum. Hún segir ﬂa› hafa veri› gott a›
byrja a› vinna aftur eftir fæ›ingarorlof.

S

- Af hverju valdir ﬂú a› læra snyrtifræ›i?
„Ég var alls ekki t‡pan sem var alltaf
a› leika mér a› snyrtihausum ﬂegar ég
var lítil. Ég var ekki pjattrófa sem lítil
stelpa. Ég fékk ekki áhuga á snyrtifræ›inni fyrr en á unglingsárunum. ﬁa›
haf›i veri› draumur minn a› læra erlendis, svo ﬂegar mér bau›st a› læra
snyrtifræ›i í London, ﬂá stökk ég á
tækifæri›.“
- Hverjir eru helstu vi›skiptavinirnir?
„A› mestum hluta eru ﬂa› konur frá
tvítugu og upp úr. Konur, 67 ára og
eldri, eru mjög duglegar a› koma til
okkar.“
- Eru karlmenn ekki farnir a› n‡ta
sér ﬂjónustu ykkar í auknum mæli?
„Jú, ﬂeir eru alltaf a› ver›a stærri
kúnnahópur. ﬁeir eru kannski feimnir
ﬂegar ﬂeir koma inn fyrst en sí›an er
ﬂetta ekkert mál. ﬁeir eru ﬂá helst a›
koma í fótsnyrtingu og í andlitshreinsun.
Vi› bjó›um einnig upp á nudd og karlmennirnir eru duglegir a› mæta í ﬂa›.“
- Hverjir eru svo skemmtilegustu
vi›skiptavinirnir?

„ﬁeir eru allir
skemmtilegir
á
sinn hátt. Ég hef
mjög gaman af ﬂví
a› vinna me› ólíkum karakterum.
ﬁa› myndast líka
alltaf skemmtilegt
andrúmsloft á stofunni vi› sérstök tilefni, eins og ﬂegar
brú›ir koma til
okkar. ﬁá er svo
mikil gle›i og
hamingja í loftinu.“
- Eru ekki langir
vinnudagar
hjá
snyrtifræ›ingum?
„Jú, ﬂeir geta
veri› ﬂa›. Sérstaklega ﬂar sem vi›
bjó›um einnig upp
á ﬂjónustu á kvöldin og um helgar.
ﬁá kemur ﬂa› sér
Auður Kristinsdóttir kíkir á soninn, Atla Hrannar 9 mánaða, sem sefur
vel hva› vi› erum
vært í vagninum. Fyrir á hún Ólavíu Klöru, sem er 4 ára. Auður er nýbyrjuð
margar sem vinnað vinna aftur eftir fæðingarorlof.
um hérna og get- A› lokum, n‡tir ﬂú ﬂér ﬂá ﬂjónustu
um ﬂví skipt ﬂessu ni›ur á okkur. Á›ur
sem FVSA b‡›ur upp á?
fyrr vann ég oft mjög langa vinnudaga
„ﬁa› eru a›allega íﬂróttaenduren eftir a› börnin komu í heiminn hef
grei›slurnar og sumarbústa›aleigan
ég minnka› vi› mig vinnuna ni›ur
sem ég hef n‡tt mér. Svo reynir ma›ur
í 70%.“
a› lei›beina starfsmönnum sínum um
Vildi sjá launin fara upp á vi›
réttindi ﬂeirra. Ég leita oft til FVSA ef
ﬂa› koma upp einhver álitamál. ﬁær
- Hva› er vinsælast hjá ykkur?
eru einstaklega li›legar, konurnar sem
„ﬁa› er plokkun og litun. Svo getur
vinna ﬂar,“ segir Au›ur a› lokum.
ﬂa› líka fari› mjög eftir árstí›um og
tískusveiflum. Á vorin koma t.d. margir
og láta gera tærnar á sér sætar fyrir
sumari›. Brúnkume›fer›in var einnig
mjög vinsæl í fyrrasumar en vinsældirnar hafa dala›.“
- Ertu almennt ánæg› me› kjör og
réttindi snyrtifræ›inga?
„Ég myndi mjög gjarnan vilja sjá
launin fara upp á vi›. ﬁví mi›ur eru
launin lægri hér en á höfu›borgarsvæ›inu. ﬁjónustan er d‡rari ﬂar og ﬂar
á móti eru launin hærri. ﬁa› er mjög
erfitt a› hækka ver›i› á ﬂjónustunni
hér án ﬂess a› missa vi›skipti.“

Einfaldlega betri þjónusta
Við vitum að góð þjónusta við viðskiptavini okkar leiðir til þess að þeir koma aftur og aftur.
Þess vegna leggjum við áherslu á þægindi, hraða þjónustu og frábært vöruúrval fyrir heimilið,
bílinn og bílstjórann.
Olís, Glerárstöð • Tryggvabraut 1 • Sími: 460-3639 • www.olis.is • Opnunartími: Mán. - lau. 7:30 - 23:30 • Sunnudaga: 9:00 - 23:30
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Starfsumhverfi› hefur
breyst gífurlega
var Sigurjónsson veit allt sem vita
ﬂarf um byggingavörur, enda starfa› í byggingavöruverslunum alla
sína starfsævi. ﬁa› var mynd af Ívari í
seinasta afmælisbla›i FVSA, sem kom
út ári› 1980, en ﬂá var hann verslunarstjóri í Byggingavöruverslun Tómasar
Björnssonar. Nú 25 árum seinna er
hann enn a› selja timbur. Hann segir
starfsumhverfi› hafa breyst gífurlega í
gegnum árin en vinnan sé alltaf jafn
skemmtileg.

Í

- Nú hefur ﬂú unni› í átta ár í BYKO,
er ﬂa› satt a› ﬂú hafir alla ﬂína starfstí› unni› á Eyrinni?
„Nei, ekki alveg. Ég vann um tíma í
sveitinni, ﬂ.e. í byggingavörudeildinni á
Lónsbakka. Ég hef alla tí› unni› í byggingavöruverslun. Byrja›i fyrst sem
sumarstarfma›ur í byggingavöruverslun og ætla›i sí›an í skóla um hausti›.
En sumari› stendur enn og ég kann
mjög vel vi› mig í timbrinu.“
- ﬁú hl‡tur ﬂá a› hafa starfa› í flestum byggingavöruverslunum á Akureyri?
„Flestum, já. Ég byrja›i í Byggingavöruverslun Tómasar Björnssonar, fór
ﬂa›an í byggingavörudeildina hjá KEA,
sí›an í Metro og enda›i í BYKO. ﬁa›
hefur veri› haft á or›i a› ég sé svo
asskoti naglfastur!“
- Ertu handlaginn líka?
„Nei, get nú ekki sagt ﬂa›. Ég er
mun betri í a› segja ö›rum hvernig á
a› gera hlutina. Ma›ur hefur ﬂó lært
helling me› árunum og í seinni tí› get
ég alveg bjarga› mér me› sögina.“

Það er alltaf nóg að gera hjá Ívari í vinnunni, enda leitar fólk oft sérstaklega til hans.

manns. Ma›ur ﬂarf a› vera me› alla
hluti á hreinu ﬂví vi›skiptavinurinn gerir ﬂá kröfu. ﬁeir eru margir hverjir a›
ey›a aleigunni hjá okkur og ﬂví skiljanlegt a› ﬂeir vilji fá gó›a ﬂjónustu. Fólk
er fari› a› gera svo miki› sjálft. ﬁess
vegna er mjög nau›synlegt a› geta
rá›lagt vel. Annars hefur vi›mót vi›skiptavinarins ekki breyst miki› á ﬂessum árum. ﬁa› er a›allega starfsumhverfi› sem hefur breyst.“
A›spur›ur segir Ívar a› margir vi›-

ﬁarf a› vera me› alla hluti
á hreinu
Ívar segir verslunarstarfi› hafa breyst
mjög miki› frá ﬂví a› hann hóf starfsferil sinn. „Vöruúrvali› er t.d. or›i›
miklu meira og kröfurnar hafa aukist
gífurlega. Fólk vill geta gengi› a› hlutunum vísum. Mitt starf hefur í rauninni
breyst úr afgrei›slustarfi í starf sölu-

Mynd af Ívari sem birtist í afmælistímariti
FVSA í tilefni af 50 ára afmæli félagsins árið
1980.

skiptavinir leiti sérstaklega til hans og
ﬂa› sé mjög ánægjulegt. „ﬁa› eru vi›skiptavinirnir sem ma›ur hefur mest
gaman af og margir hverjir eru or›nir
gó›ir kunningjar mínir.“

Fulllangir opnunartímar
- Ertu í a›alatri›um sáttur vi› allar
ﬂessar breytingar?
„Opnunartímarnir eru or›nir fulllangir. Vi› höfum bara opi› milli 10 og
2 á laugardögum og mér finnst ﬂa› alveg nóg. Fólk ver›ur bara a› s‡na smá
fyrirhyggju og versla á virkum dögum
ef ﬂa› ætlar a› brasa eitthva› um
helgar.“
- Hefur ﬂú veri› virkur í stéttarfélaginu ﬂínu?
„Nei, ég hef ekki starfa› me› FVSA
en veri› í félaginu frá ﬂví ég byrja›i a›
starfa. Ég tel mig vera nokku› vel inni í
réttindum fólks ﬂar sem ég hef ﬂessi
seinni ár sé› um a› ganga frá vinnusk‡rslum starfsmanna. Ég ﬂarf ﬂví a›
hafa veikindaréttindi og fleira á hreinu.
ﬁetta eru hlutir sem ekkert allir eru a›
spá í,“ segir Ívar a› lokum. ﬁar me›
er hann rokinn a› sinna vi›skiptavinunum.
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Birna, Auður, Fanney, Áslaug og Þorgerður hressar í einni af árlegum leikhúsferðum félagsins.

r
Gíslason og Rúna
slógu Guðbjörn fatasýningu. Þeir
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með undir
Á fimmtíu ár
ldur betur í gegn
Steingrímsson he a strákarnir!
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lgadóttir, Þórður
. Hér taka Ása He
SA
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og fjör í jól
Það er alltaf líf ðmundsson lagið.
Gu
og Gunnlaugur

Tveir höfðingjar, Kristinn Pálsson og Halldór Jóhannesson, ræðast við í einni af
mörgum sumarferðum FVSA.

Mikil gleði var þegar sumarhús númer 19 að Illugastöðum var vígt árið
1979.

Bragi Jóhannsson, fyrrverandi formaður FVSA, og kona hans Áslaug Kristinsdóttir mæta galvösk í
50 ára afmæli félagsins.

ﬁa› er nau›synlegt a› gera sér dagamun anna› slagi›.
FVSA hefur í gegnum tí›ina veri› duglegt a› sinna félags mönnum sínum. Árlega fara eldri félagar FVSA í leikhús fer› sem byrjar ávallt me› girnilegu kaffihla›bor›i. Anna›
hvert ár er fari› í tveggja daga fer› um landi› en dagsfer›
hitt ári›. Einnig hefur veri› fari› í nokkrar utanlandsfer›ir.
Svo er ekki úr vegi a› lyfta sér a›eins upp eftir stóra fundi
og a›ra merkilega vi›bur›i. Hér má sá nokkrar myndir
sem teknar hafa veri› á gle›istundum hjá félaginu.

í
sem hafa unnið
man þær konur Björg, Auður, Lára,
sa
sig
ðu
pu
hó
,
ferðum FVSA
, Aðalheiður
Í einni af sumar i, Svanfríður, Kolbrún, Vilborg
Amaró. Frá vinstr
Erla og Halldóra.

Hópmynd af eldhressum félagsmönnum FVSA í sumarferðinni 2004.

Gunnlaugur, Lauga og María á góðri stund árið 1992.

Pálmi
einbergsdóttir og
dsdóttir, Jóna St var aldrei lognmolla í
un
ðm
Gu
ún
ðr
Gylfi Pálsson, Gu ið í enn einu jólaboðinu. Það
lag
Björnsson taka
rmann.
kringum Jónu fo

Erla Stefánsdóttir, Ólöf Sveinsdóttir, Jóhanna Austfjörð, Hrefna Hjálmarsdóttir og Jóhanna Jóhannsdóttir dást að Goðafossi í sumarferðinni 2005.

Þrautakóngur!
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ﬁættir úr sögu félagsins
élag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni fagnar nú 75

F

sameiginlegri baráttu fyrir bættum
kjörum.

ára afmæli sínu. Á slíkum tímamótum er til si›s a› líta um öxl og
rifja upp li›na daga. Ekki er ﬂó unnt a› rekja a› neinu marki sögu

félagsins fyrr en huga› hefur veri› örlíti› a› ﬂeim ﬂjó›félagslegu a›stæ›um er fyrir voru á ﬂeim tíma ﬂegar félagi› var stofna›. Atvinnuleysi
var, ef svo má a› or›i komast, fastur li›ur hins daglega lífs. Verkamenn
höf›u enga atvinnu í 4 til 6 mánu›i á ári. ﬁa› ríkti kreppa bæ›i á meginlandi Evrópu og í Ameríku. Hér á landi var algengt a› menn á besta
aldri ré›u sig sem matvinnunga yfir vetrarmánu›ina úti um sveitir og
fengu færri en vildu. Verkamenn og sjómenn stofnu›u stéttarfélög ﬂegar fyrir aldamótin 1900. ASÍ var stofna› 1916. Á ﬂann hátt reyndu ﬂeir
a›ilar a› rétta sinn hlut. En ári› 1930 var fyrsta stéttarfélag verslunarmanna hér á landi stofna›. Verzlunarmannafélag Reykjavíkur er a› vísu
stofna› 1891 en ﬂa› var› ekki stéttarfélag fyrr en 1955. FVSA er elsta
stéttarfélag verslunarmanna á Íslandi, stofna› 2. nóvember 1930.
Upprifjun á sögu félagsins til ársins 1980 er útdráttur og endursögn á
grein Baldurs Halldórssonar skrifstofumanns, sem birtist í afmælisbla›i
FVSA ári› 1980. Í sí›ari hluta greinarinnar rifjar ritnefnd félagsins, Erla
Halls, Jóna Steinbergsdóttir og Páll H. Jónsson, upp árin frá 1980 og til
dagsins í dag.

Barist um hvert fastlauna› starf
Hva› kom til a› svo seint var brug›ist
vi› af ﬂessari stétt? Innan ﬂessa hóps
voru ﬂá allmargir sem höf›u verklega
menntun og margir vanir margvíslegum félagslegum störfum. Í fyrsta lagi
var hör› samkeppni um hvert fastlauna› starf. Allir áttu ﬂann draum a› fá
fast starf og ﬂurfa ekki a› hafa áhyggjur af atvinnuleysi. Svo kemur a› hinni
pólitísku hli› málanna. ﬁeir sem vildu
e›a beittu sér fyrir kjarabaráttu ﬂessara
ára voru oftar en ekki kalla›ir rau›li›ar
e›a kommúnistar, sem var ekki eftirsóttur titill á ﬂessum árum. ﬁa› vildi
heldur enginn hætta á ﬂa› a› missa hi›
eftirsótta starf ef hafin væri stofnun á
einhvers konar kjarabaráttu. Ekki má
heldur gleyma ﬂví a› skiptingin í
„flibbamenn me› hvítar hendur“ og
hins vegar eyrarvinnumenn og sjóara

kann a› hafa komi› í veg fyrir e›lilega
samstö›u láglaunastétta ﬂjó›félagsins í

Stofnun félagsins
Ekki er unnt a› sjá hver átti fyrstu hugmyndina a› stofnun félagsins. Fyrsta
fundarger›in er skrá› 31. júlí 1930 en
fundurinn var haldinn í samkomuhúsinu Skjaldborg. Var ﬂetta framhald af
fundi frá ﬂví fyrr í mánu›inum. Ekki
voru ﬂetta fjölmennir fundir og ﬂví ekki
gengi› frá formlegri samﬂykkt laga fyrr
en á framhaldsstofnfundi ﬂann 2. nóvember 1930. Var ﬂá félagi› endanlega
stofna› og fyrsta stjórn FVSA kosin en
hana skipu›u, Halldór Aspar forma›ur,
Árni Jóhannsson ritari og Stefán Ágúst
Kristjánsson gjaldkeri.
Á framhaldsfundi 7. desember kemur fram a› stofnfélagar eru 26 talsins.
ﬁeir finna félaginu starfsgrundvöll og er
kosi› í ﬂrjár ﬂriggja manna nefndir:
Fræ›slu- og félagsmálanefnd, umræ›unefnd og skemmtinefnd. ﬁegar á
ﬂessum fundi kom upp sú hugmynd a›
koma á stofn rá›ningaskrifstofu en ekki
er a› sjá á gjör›abókum félagsins a›
rá›ist hafi veri› í ﬂá framkvæmd.

Spurningalisti og vinnutími
Ekki er minnst á kaupgjald á fyrstu

Stund milli stríða á verkfallsvakt 1988. F.v.: Sigursteinn Vestmann, Garðar Aðalsteinsson, Þorgerður
Guðmundsdóttir og Sigurður Jóhannsson.
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árum félagsins en eitt af fyrstu verkum
ﬂess var a› reyna a› hafa áhrif á vinnutímann. Á árinu 1933 var öllum verslunareigendum og skrifstofustjórum
sendur spurningalisti ﬂar sem ﬂeir voru
me›al annars spur›ir hvort ﬂeir væru
fylgjandi ﬂví a› öllum sölubú›um og
skrifstofum væri loka› kl. 4 á laugardögum yfir sumartímann sem og á
laugardögum fyrir páska, hvítasunnu
og a›rar stórhátí›ir ársins. Sanngjarnt
ﬂótti a› brau›- og mjólkurbú›um væri
loka› á sama tíma og ö›rum bú›um á
virkum dögum en mættu vera opnar til
kl. 4 á helgidögum. Be›i› var um
stu›ning vi› a› fyrsti mánudagurinn í
ágúst yr›i almennur frídagur verslunarmanna. Jafnframt a› lögreglueftirlit
yr›i haft me› ﬂví a› sölubú›ir loku›u á
tilsettum tíma og eftirlit haft me› a›
ölsölubú›ir seldu ekki anna› en heyr›i
undir veitingaleyfi ﬂeirra. ﬁátttaka var
mikil í ﬂessari könnun og allir li›ir samﬂykktir me› yfirgnæfandi meirihluta.
Var ﬂessi ni›ursta›a sí›an send bæjarstjórn og ekki löngu sí›ar var lögreglusamﬂykkt bæjarins um lokunartíma
sölubú›a breytt samkvæmt ﬂví.
Enn er ﬂetta mál á dagskrá 1937 en
ﬂá var stefnt a› ﬂví a› fá verslunum og
skrifstofum loka› kl. 1 á laugardögum.
Voru skiptar sko›anir um ﬂa› sem og
um breytingar á opnunartíma mjólkurog brau›bú›a. Hvort tveggja var ﬂó
samﬂykkt me› rúmlega helmingi atkvæ›a. Nær allir voru samﬂykkir ﬂví a›

Starfsstúlkur hjá Höldi fagna unnum sigri þegar vaktavinna var afnumin árið 1979. Var þá að ljúka
langri og erfiðri baráttu.

hafa lokunartímann kl. 6 á virkum dögum. ﬁa› eftirminnilegasta frá ﬂessum
árum var ﬂví laugardagslokunin.

Skemmtilegar hugmyndir
Í fyrstu var árgjald félaga ákve›i› 10
krónur, sem telja ver›ur hátt mi›a› vi›
laun á ﬂessum tíma. ﬁetta gjald reyndist ﬂó of hátt og erfitt til innheimtu.
Ári› 1932 var ﬂa› lækka› um helming
og ári› 1937 var ﬂa› komi› ni›ur í 2
krónur. ﬁa› er ﬂví ljóst a› ekki var a›
vænta stórra afreka ﬂar sem fjárhagur
félagsins var ekki upp á marga fiska.

Kolbeinn Helgason og Ása Helgadóttir voru gerð að heiðursfélögum FVSA árið 1996. Kolbeinn er
fyrrverandi formaður félagsins, auk þess að hafa starfað einna lengst í fararbroddi þess. Það var á
stjórnarárum hans sem félagið komst yfir mestu fjárhagserfiðleikana og varð að fullburða stéttarfélagi. Ása var fyrsti starfsmaðurinn á skrifstofu félagsins og starfaði þar í nær tvo áratugi.

Margar skemmtilegar hugmyndir
komu ﬂó upp og ári› 1933 var rætt um
a› félagi› kæmi sér upp sumarskála er
nota skyldi á sumarfer›um ﬂess. Var ﬂó
láti› nægja a› kaupa tvö tjöld sem sí›an voru notu› um árabil á fer›um félagsins. ﬁá var einnig miki› rætt um
fræ›slustarfsemi, bæ›i í formi námskei›a og undirbúningsnámskei›a fyrir
verslunarskóla. Um raunverulegar framkvæmdir var ﬂó sjaldnast a› ræ›a.

Fallnir forystumenn
Ári› 1935 anda›ist Halldór Aspar, forma›ur félagsins. Hann var mikill félagshyggjuma›ur og dugna›arforkur innan
félagsins. Nokku› vir›ist ﬂví hafa dregi› úr starfsemi félagsins um ﬂessar
mundir. Samt sem á›ur hófst ári› 1935
samstarf vi› Norræna félagi› og átti
FVSA fulltrúa á norrænu verslunar- og
bankamannamóti. Enn voru haldin
skemmtikvöld, farnar skemmtifer›ir og
fari› í göngufer›ir um nágrenni› en
ﬂa› var einmitt í einni slíkri sem sá
sviplegi og sorglegi atbur›ur ger›ist a›
einn úr stjórn félagsins, Alfre› Jónsson,
anda›ist. Var ﬂa› félaginu miki› áfall.
Hann haf›i skömmu fyrir dau›a sinn
bori› fram ﬂá tillögu a› félagi› beitti
sér fyrir a› sumarleyfi yr›i tvær vikur.
Kaupfélag Eyfir›inga var› svo fyrst til
a› gefa starfsmönnum sínum tvær vikur í sumarfrí en ﬂa› mun hafa komi› í
sta› ﬂess a› borga yfirvinnu í tengslum
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Þessi mynd var tekin á fallegu sumarkvöldi árið 1984 þegar sumarhúsið Laufskáli í Aðaldal var vígt.

vi› hátí›ahöld vegna 50 ára afmælis
KEA. Eftir ﬂa› var sumarleyfi› tvær vikur í mörg ár og mun minni atvinnurekendum á sta›num ekki hafi veri› stætt
á ö›ru en a› gera slíkt hi› sama.

Fyrstu kjarasamningarnir
og klofningur félagsins
Ári› 1937 var stjórnarmönnum fjölga› í

5 og sumarleyfamálin bar hæst. Svo var
haldinn félagsfundur árin 1938 og 1939
en a› ö›ru leyti lá starfsemi félagsins
nánast ni›ri og næsti fundur var ekki
haldinn fyrr en 1946. Hann sátu um 60
manns en varaforma›ur félagsins,
Kristbjörg Dúadóttir, stjórna›i honum.
Sag›i hún a› ﬂa› væri almennur áhugi
fyrir ﬂví a› félagi› hæfi störf a› n‡ju.

Tveir fyrrverandi formenn. F.v.: Kolbeinn Sigurbjörnsson og Guðmundur Björnsson í jólakaffi á skrifstofu félagsins í Brekkugötu 4.

Í fyrsta sinn var byrja› a› tala um
kaup og kjör af einhverri alvöru innan
félagsins og félagi› ger›i sína fyrstu
kjarasamninga ári› 1946. Á félagsfundi
sama ár kom fram sú tillaga a› starfsmenn KEA ger›u sérsamninga, ﬂar sem
ﬂeir töldu sig geta fengi› betri samninga en ﬂeir höf›u. Vi› ﬂetta klofna›i
félagi› og enn og aftur dró úr starfsemi
ﬂess í nokkur ár. ﬁa› var ekki fyrr en
ári› 1954, ﬂegar Kolbeinn Helgason bar
fram tillögu um sameiningu og a›
framvegis yr›i gengi› til samninga
undir nafninu FVSA, sem sátt tókst um
ﬂessi mál.
ﬁrátt fyrir ﬂa› ur›u stjórnarskipti ári›
1953 og ger›ir n‡ir kjarasamningar.
Me› hinni n‡ju stjórn hvarf jafnframt
öll vi›leitni til skemmtanahalds. Sama
ár gekk félagi› í Alﬂ‡›usamband Íslands (ASÍ) og breytingar voru ger›ar á
lögum félagsins samkvæmt ﬂví. Ári›
1960 ur›u svo ﬂáttaskil í sögu félagsins, ﬂví ﬂa›an í frá var› ekkert hlé á
starfsemi ﬂess og ﬂróun ﬂess var› samfelld. Forma›ur félagsins ﬂá, Kristófer
Vilhjálmsson, var hinn mesti dugna›arforkur me› ríka félagshyggju- og
ábyrg›artilfinningu.
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loksins a› veruleika ári› 1972 ﬂegar
eitt slíkt var keypt á Illugastö›um. Sí›an var anna› hús byggt á Illugastö›um
og vígt me› pompi og prakt ári› 1977.

Fullbur›a stéttarfélag

Stjórn og varastjórn á 50 ára afmæli FVSA. Talið frá vinstri: Hörður Steinbergsson, Gunnar Hallsson,
Ólafur Aðalsteinsson, Jóna Steinbergsdóttir, Kolbeinn Sigurbjörnsson, Ása Helgadóttir, Kristín Jóna
Halldórsdóttir og Þórður Rist.

Fjárhagur félagsins og
tekjuöflun
Fjárhagur félagsins haf›i lengi veri›
bágur en ﬂegar hér var komi› sögu var
félagi› starfandi bæ›i í Landssambandi
íslenskra verzlunarmanna (LÍV) og ASÍ
og leiddi ﬂa› af sér útgjöld er finna
var› tekjustofn á móti. Var ﬂví rá›ist í
a› hækka árgjöldin. Verulegasta breytingin á ﬂessum málum var› ﬂegar
a›alfundur 1964 samﬂykkti svohljó›andi lagabreytingu: „Öllu starfandi
verslunar- og skrifstofufólki á félagssvæ›inu er skylt a› vera í félaginu og
gangast undir lög og reglur ﬂess.“ ﬁetta
bætti a› sjálfsög›u fjárhag félagsins en
hann var ﬂó ekki trygg›ur fyrr en upp
var tekin hlutfallsgrei›sla af launum,
ásamt innheimtuskyldu atvinnurekenda. ﬁa› merka spor var stigi› til fulls
ári› 1972.

félagi› efri hæ›ina í Brekkugötu 4 í félagi vi› Sjómannafélag Eyjafjar›ar og
Sveinafélag járni›na›armanna. ﬁessi
félög keyptu sí›an allt húsi› ári› 1976.
Draumurinn um orlofshús var› svo

Á mi›ju ári 1974 var ákve›i› a› hafa
opna skrifstofu hálfan daginn og í framhaldinu var Ása Helgadóttir rá›in til
starfans. Umsvif félagsins jukust hratt
og skömmu sí›ar var› ekki lengur undan ﬂví vikist a› auka skrifstofustarfi› í
fulla vinnu.
Sama ár var fari› a› huga a› sögu
félagsins og hafist handa vi› a› safna
myndum af öllum ﬂeim sem höf›u seti› í stjórn félagsins. Var ﬂetta gert a›
áeggjan Kolbeins Helgasonar, ﬂáverandi formanns, en hann lét af forystu
félagsins hausti› 1977 eftir a› hafa
starfa› lengst í fararbroddi ﬂess. Í hans
tí› tókst a› skapa félaginu fjárhagslegan grundvöll, ﬂa› sag›i skili› vi›
bernsku- og unglingsárin og var or›i›
fullbur›a stéttarfélag.

Við óskum
til hamingju
með 75 ára afmælið
Sími 461 2747

Sími 461 1209

ÁSBYRGI Frostagötu 2a, 603 Akureyri, Sími 462 3280 & 461 1155

Húsnæ›ismál
Forrá›amönnum félagsins var ﬂa› allsnemma ljóst a› félagi› myndi ﬂurfa
fast a›setur ﬂar sem félagsmenn gætu
leita› sér ‡miss konar lei›beiningar í
sambandi vi› kjaramál og önnur félagsleg vi›fangsefni. ﬁetta var fyrst rætt á
fundi ári› 1964 en félagi› fékk fyrst afnot af húsnæ›i sem íﬂróttafélagi› ﬁór
haf›i til leigu a› Hafnarstræti 107 og
haf›i opi› tvisvar í viku, 1-2 klukkustundir í senn. Ári› 1971 keypti sí›an

Sími 462 3280

www.tf.is

Sími 461 3666 · www.fremri.is
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var› allhör› samningahrí›. Vinnustö›vun var samﬂykkt í atkvæ›agrei›slu en
til hennar kom ekki ﬂar sem samningar
ná›ust í tæka tí›.
Ári› 1969 tókust kjarasamningar án
ﬂess a› kæmi til verkfalls og allt til ársins 1974 tókust samningar án allra stórátaka. En ﬂa› sama ár kom til verkfalls
19. febrúar, sem leyst var me› samningum 26. sama mána›ar.
ﬁa› var sí›an ekki fyrr en 1978 sem
til átaka kom aftur en ﬂá var vinnustö›vun samﬂykkt í allsherjaratkvæ›agrei›slu. ﬁeirri kjaradeilu lauk ekki fyrr
en 1979 me› kjaradómi. Bæ›i ﬂessi ár
voru mjög annasöm hjá félaginu.
Að störfum á þingi Alþýðusambands Norðurlands fyrir allnokkrum árum. F.v.: Páll H. Jónsson, Siguróli
M. Sigurðsson og Guðrún S. Óskarsdóttir.

Launamál og fyrsta verkfalli›
Á fyrstu árum félagsins var ekki minnst
á launamál en almenn laun vi› afgrei›slustörf voru ﬂá 100 til 180 krónur
á mánu›i. Önnur laun innan stéttarinnar voru svo í hlutfalli vi› ﬂa›. Engar
verulegar breytingar ur›u á ﬂessum
málum fyrr en kom fram á styrjaldarárin. Á ﬂessum árum var› a› sjálfsög›u
nokkur hækkun á launum verslunar- og
skrifstofufólks svo og annarra launﬂega. ﬁegar hefur komi› fram a› fyrstu
kjarasamningarnir voru ger›ir 1946, en
ﬂa› eru a› sjálfsög›u hin merkustu
tímamót. Segja má a› upp úr ﬂessu
hafi kjaramálin teki› mestan tíma - og
ﬂann 1. júní 1961 skall á fyrsta verkfalli›.
Allsherjaratkvæ›agrei›sla var vi›höf› um samﬂykkt verkfallsbo›unarinnar og s‡ndi hún mjög gó›a samstö›u innan félagsins. Samningar tókust eftir fjóra daga og var verkfalli ﬂá
afl‡st. Forma›ur félagsins ﬂá, Kristófer
Vilhjálmsson, var ma›urinn á bak vi›
ﬂessa félagslegu a›ger›. Fullyr›a má
a› me› ﬂessu verkfalli sé broti› bla› í
sögu félagsins, samsta›a í rö›um ﬂess
óx og styrkur ﬂess út á vi› sem samningsa›ila óx a› sama skapi.
Á stjórnarfundi, sem haldinn var 6.
febrúar 1963, mættu 5 menn sem unnu
vi› bensínafgrei›slu. Ósku›u ﬂeir eftir
ﬂví vi› félagi› a› ﬂa› anna›ist kjarasamninga fyrir ﬂann hóp. Er ﬂar a›
finna fyrsta vísi a› ger› kjarasamninga

fyrir fólk sem afgreiddi á bensínstö›vum. Málefni ﬂess hóps hafa reynst
mjög tímafrek og oft erfi› samninganefndum og stjórnum FVSA, auk ﬂess
sem brot á ﬂeim samningum hafa veri› alltí› og valdi› margháttu›u ﬂrasi og
kærum.

Vaktavinnusamningar
N‡ir kjarasamningar voru ger›ir
27. júní 1962. Á árinu 1963 voru svo
ger›ir vaktavinnusamningar vi› ﬁórshamar, BSO og Veganesti. Var ﬂar um
algjört n‡mæli a› ræ›a í samningum
verslunarfólks. Hinn 10. júní 1963 var
efnt til allsherjaratkvæ›agrei›slu um
heimild stjórnar og fulltrúará›s til bo›unar verkfalls ef samningar tækjust
ekki. Ekki kom til vinnustö›vunar a›
ﬂessu sinni, ﬂar sem ger›ur var brá›abirg›asamningur vi› atvinnurekendur
og var hann samﬂykktur 19. júní. Drógust nú samningar eitthva› á langinn en
í október sama ár fór enn fram allsherjaratkvæ›agrei›sla um vinnustö›vun
og var hún samﬂykkt. Verkfalli› stó›
11. til 13. desember. Deila ﬂessi var
sí›an leyst me› kjaradómi og var félagi› mjög andsnúi› ﬂeirri málsme›fer›.
Má sjá á gjör›abókum félagsins a›
fundur sá, er um ﬂa› fjalla›i, er einn sá
allra svipmesti og har›asti í sögu félagsins. ﬁó var ni›ursta›an sú a› samningurinn var samﬂykktur me› nokkrum
breytingum.
Lí›ur svo fram á ári› 1968 en ﬂá

Merkur áfangi
Á a›alfundi félagsins 1979 ur›u formannsskipti. Hafli›i Gu›mundson lét af
störfum og Kolbeinn Sigurbjörnsson tók
vi› formennsku. Á ﬂví ári voru bóka›ir
42 stjórnarfundir og 5 almennir félagsfundir. ﬁa› var augljóslega nóg a› gera.
Um nokkurn tíma haf›i sta›i› deila vi›
Höld s/f vegna meintra vanefnda á
kjarasamningum. Var ﬂví máli vísa› til
félagsdóms. ﬁví lauk me› sigri félagsins en dómur féll í desember 1979. Má
óefa› fullyr›a a› ﬂau málalok séu einn
allra merkasti áfanginn í sögu FVSA.

STIKLA‹ Á STÓRU Í
SÖGUNNI FRÁ 1980
SKRIFSTOFUHALD
Á sí›ustu 25 árum hefur félagi› eflst og
vaxi›. Fullgildir félagar í dag eru um
1.500 og meirihlutinn, e›a um 60%,
eru konur. Nokku› fjölgar yfir sumartímann og einnig er miki› um a› ungt
fólk vinni me› skóla.
Til ársins 1982 haf›i a›eins einn
starfsma›ur, Ása Helgadóttir, sé› um
skrifstofuhald en hún lét af störfum
1993. Ári› 1982 bættist vi› annar
starfsma›ur, Jóna Steinbergsdóttir, ﬂáverandi forma›ur, en hún lét af störfum
í árslok 1999. ﬁri›ji starfsma›urinn, Erla
Halls, var svo rá›inn ári› 1984 og ári›
1993 var Gu›rún Gu›mundsdóttir rá›in
í hálft starf. Ári› 2000 kom til starfa ﬂáverandi forma›ur félagsins, Gu›mund-
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Árið 1988 voru samningar felldir á fjölmennum fundi eftir vikulangt verkfall. Mikill hiti var í fundarmönnum og var einhugur um að fella samningana. Það
skilaði að lokum betri samningum sem félagsmenn FVSA sættu sig við.

ur Björnsson, en hann lést ári› 2002.
Páll H. Jónsson var ﬂá varaforma›ur og
sinnti hann formannsstarfinu ﬂar til
hann var kjörinn forma›ur á a›alfundi
2002. Sama ár var Úlfhildur Rögnvaldsdóttir, núverandi forma›ur, rá›in framkvæmdastjóri og ári› 2004 var Kristín
ﬁorgilsdóttir rá›in í hálfa stö›u.
ﬁrír félagsmenn hafa veri› ger›ir
a› hei›ursfélögum eftir 1980. Ása
Helgadóttir og Kolbeinn Helgason ári›
1996 og Jóna Steinbergsdóttir ári›
2000.

STARFSEMI FVSA
Á a›alfundi félagsins sem haldinn var
ári› 1979 var stofna›ur sjúkrasjó›ur
FVSA. Í janúar 1980 var stjórn félagsins
fali› a› skipa framkvæmdastjórn
sjúkrasjó›s, sem starfa skyldi fram a›
næsta a›alfundi og í apríl sama ár var
ákve›i› á stjórnarfundi sjúkrasjó›s a›
dagpeningar skyldu vera 60% af níunda launaflokki verslunarmanna.
Me› árunum efldist sjúkrasjó›ur og

samfara ﬂví jukust grei›slur úr honum.
Í dag tekur hann ﬂátt í forvarnastarfi og
‡msum grei›slum var›andi veikindi. Í
launamissi félagsmanna grei›ast 80%
af dagvinnulaunum og vaktaálagi, en
lágmarksupphæ› mi›a› vi› fulla vinnu
er kr. 103.000.
Miki› atvinnuleysi var á ﬂessum
árum og sá félagi› alfari› um útreikning og úthlutun atvinnuleysisbóta til félagsmanna sinna. Ári› 1980 var augl‡st
eftir tillögum a› félagsmerki og ver›launum heiti› fyrir. Alls bárust 28 tillögur og var› Valgar›ur Frímann hlutskarpastur. Sigurtillagan er enn notu›
sem merki félagsins, me› örlitlum
breytingum frá höfundi.
ﬁá má geta ﬂess a› fyrsta fréttabla›
FVSA var gefi› út ári› 1981 og sá Kristín Jóna Halldórsdóttir um ﬂa›. Áfram
komu út fréttablö› árlega og voru ﬂau
unnin af Gunnlaugi Gu›mundssyni og
Erlu Halls. Vinnubrög› voru nokku›
frumstæ›, allt efni vélrita› og sí›an
fjölfalda› í ljósritunarvél.

FRÆ‹SLUSJÓ‹UR
Fræ›slusjó›ur var stofna›ur á a›alfundi
1986 og var stofnfé hans kr. 300.000.
Me› kjarasamningum ári› 2000 var
stofna›ur starfsmenntasjó›ur LÍV-VRSA. Félagsmenn n‡ta ﬂennan sjó› miki› en grei›slur byggja á stigainneign
ﬂeirra.

VERKFALL - SAMNINGAR
Fjölmargir samningar hafa veri› ger›ir
og lag›ir fyrir félagsmenn. Ári› 1988 er
einna eftirminnilegast, en ﬂa› ár voru
samningar felldir á fjölmennum fundi
eftir viku verkfall. Í kjölfar ﬂessa var
borin upp mi›lunartillaga frá sáttasemjara sem einnig var felld. Enn stó›u
yfir verkfallsa›ger›ir í viku, en lauk ﬂá
me› samningum a›ila, sem félagsmenn sættu sig vi›.
Á skrifstofu FVSA voru ger›ir tugir
samninga me›an á verkfalli stó› og
gengu atvinnurekendur á Akureyri a›
ﬂeim kröfum sem lagt var upp me›.
Héldu ﬂeir samningar allir. Félagsmenn
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Í mars sl. var farið í gróðursetningarferð á Illugastaði. Að gróðursetningu lokinni skrapp hópurinn í stutta skoðunarferð til Húsavíkur.

voru har›duglegir á verkfallsvaktinni,
en hún stó› nánast allan sólarhringinn
me›an á vinnustö›vun stó›. ﬁa› er
afar erfitt a› nefna einhvern hóp verkfallsvar›a en minnisstæ›astir eru ﬂáverandi bensínafgrei›slumenn.

hægt a› anna eftirspurn svo önnur íbú›
var keypt ﬂar. ﬁær eru bá›ar ﬂriggja
herbergja og eru í Ljósheimum 6. 1989
var hús keypt í Ölfusborgum á móti
Verslunarmannafélagi Austurlands. Í
dag er Verkal‡›sfélag Vestfir›inga

me›eigandi félagsins a› húsinu. 1990
var ﬂriggja herbergja íbú› keypt á
Egilsstö›um. 1993 var tveggja herbergja íbú› keypt a› Rau›arárstíg í
Reykjavík og er hún hönnu› sérstaklega fyrir sjúklinga. 1996 var Skógarsel

SÉRKJARASAMNINGAR
Sérkjarasamningar hafa veri› ger›ir
vegna bensínafgrei›slumanna hjá félaginu frá árinu 1986, en starfssvæ›i
FVSA er eini sta›urinn á landinu ﬂar
sem bensínafgrei›slumenn eru í verslunarmannafélagi.
Félagi› tók einnig ﬂátt í vinnusta›asamningi vi› Slippstö›ina ásamt ö›rum
stéttarfélögum.

HÚSNÆ‹ISMÁL
Í október 1982 var ákve›i› a› taka ﬂátt
í sameiginlegri byggingu verkal‡›sfélaganna a› Skipagötu 14. Flutt var í ﬂa›
húsnæ›i vori› 1985 og haf›i ﬂá húsnæ›i› a› Brekkugötu 4 veri› selt.

ORLOFSHÚS
1984 var orlofshús byggt í A›aldal en
ﬂa› var selt í ár. 1987 var fjárfest í
fyrstu íbú›inni í Reykjavík. Ekki var

Núverandi starfsmenn FVSA. F.v.: Guðrún Guðmundsdóttir, Kristín Þorgilsdóttir, Úlfhildur
Rögnvaldsdóttir, sem jafnframt er formaður félagsins og Erla Halls.
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í Vaglaskógi keypt af Skógrækt ríkisins,
en félagi› var búi› a› vera me› ﬂa› á
leigu frá árinu 1981.
Ári› 2001 var hús nr. 19 á Illugastö›um selt af grunni. N‡tt hús var keypt og
komi› fyrir á sama sta›. Ári› 2003 var
ﬂa› sama gert vi› hús nr. 12 á Illuga-

stö›um og í ár vi› hús nr. 2, sem félagi› keypti ári› 2003.

lega í leikhús og kaffiveitingar og hefur svo veri› frá 1986.

FER‹ALÖG OG LEIKHÚS

LOKAOR‹

Frá árinu 1982 hefur félagi› fari› árlega í skemmtifer›, ‡mist dagsfer› e›a
helgarfer›. Eldri félögum er bo›i› ár-

Öll okkar starfsár hjá félaginu hafa veri› ánægjuleg og einkennst af gó›um
samskiptum vi› félagsmenn og a›ra ﬂá
sem a› félaginu koma. Sanngjörn
gagnr‡ni á alltaf rétt á sér og er af hinu
gó›a. En vi› munum alltaf hafa ﬂa› a›
lei›arljósi a› stéttarfélag er aldrei anna› og meira en fólki› sem í ﬂví er.
ﬁess skulum vi› minnast á 75 ára
afmæli félagsins.
Ritnefnd.

Mikilvægt a› allir
félagsmenn taki ﬂátt
- í launakönnun FVSA
FVSA minnir á launakönnun sem félagsmenn fengu senda til sín nú í vikunni
og hvetur ﬂá til a› taka ﬂátt í henni. Allir félagsmenn FVSA sem taka ﬂátt
eiga möguleika á ﬂví a› ver›a dregnir út í happdrætti ﬂar sem fimm veglegir vinningar eru í bo›i. Gó› ﬂátttaka í könnuninni er forsenda ﬂess a› ni›urstö›ur hennar geti n‡st félagsmönnum í launavi›tölum og félaginu sjálfu í
samningavi›ræ›um.
Ætlunin er a› afla uppl‡singa um laun og launakjör félagsmanna til a› veita
ﬂeim uppl‡singar um marka›slaun í mismunandi starfsgreinum. Jafnframt
munu ni›urstö›urnar veita mikilvæga inns‡n í ﬂróun launa og launamunar, t.d.
milli kynja, starfsgreina og landshluta.
A› könnuninni standa Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni, Verslunarfélag Austurlands og Vökull stéttarfélag og mun Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri annast framkvæmd hennar. Fari› ver›ur me› öll
svör sem trúna›armál. Vi› framkvæmdina er í hvívetna fari› a› ákvæ›um laga
um persónuvernd og me›fer› persónuuppl‡singa og ﬂar me› er tryggt a› ekki
ver›ur á nokkurn hátt unnt a› rekja svör til einstakra ﬂátttakenda.
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Stjórnir félagsins

Í 75 ára sögu Félags verslunar- og skrifstofufólks
Akureyri og nágrenni hafa fjölmargar stjórnir
seti›. Hér a› ne›an og á næstu sí›um eru myndir af öllum stjórnum félagsins frá upphafi til ﬂessa
dags.

Fyrsta stjórn FVSA 1930-1932
Árni Jóhannsson ritari, Halldór G. Aspar formaður og Stefán Ág. Kristjánsson gjaldkeri.

1933-1934
Árni Valdemarsson ritari, Stefán Ágúst Kristjánsson
formaður og Arthur Guðmundsson gjaldkeri.

1936
Ragnhildur Jónsdóttir ritari, Agnar Magnússon
formaður og Kári Jóhansen gjaldkeri.

1935
Árni Valdemarsson ritari, Stefán Ágúst Kristjánsson
formaður og Alfreð Jónasson gjaldkeri.

1937-1938
Þorsteinn Stefánsson ritari, Kristbjörg Dúadóttir
formaður og Aðalsteinn Einarsson gjaldkeri.

1939
Ásgrímur Stefánsson gjaldkeri, Arngrímur Bjarnason
formaður og Haraldur Sigurgeirsson ritari.
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1940-1945
Haraldur Sigurgeirsson ritari, Ásgrímur Stefánsson
formaður og Kári Jóhansen gjaldkeri.

1946
Sigurður Ólafsson ritari, Heiðrekur Guðmundsson
formaður og Sigurveig Guðmundsdóttir gjaldkeri.

1947
Marteinn Friðriksson ritari, Halldór Helgason
formaður og Barði Benediktsson gjaldkeri.

1948-1952
Ásgeir Halldórsson ritari, Kjartan Haraldsson
formaður og Reynir Hjaltason gjaldkeri.

1953-1954
Kolbeinn Helgason gjaldkeri, Ingvi Loftsson ritari
og (framar) Magnús Björnsson formaður.

1955
Kolbeinn Helgason gjaldkeri, Magnús Björnsson
meðst., Jón Samúelsson formaður , Sigurður Jónasson meðst. og Björn Þórðarson ritari.

1956
Óli D. Friðbjörnsson meðst., Jón Samúelsson
formaður, Sigurður Jónasson meðst., Björn Þórðarson ritari og Kolbeinn Helgason gjaldkeri.

1957
Hlíf Eydal meðst., Óli D. Friðbjörnsson formaður,
Aðalsteinn Valdemarsson meðst., Árni Júl. Árnason
ritari og Knútur Karlsson gjaldkeri.

1958-1959
Hlíf Eydal meðst., Óli D. Friðbjörnsson formaður,
Knútur Karlsson meðst., Aðalsteinn Valdemarsson
ritari og Árni Júl. Árnason gjaldkeri.

1960
Baldur Halldórsson meðst., Hörður Adolfsson meðst.,
Aðalsteinn Valdemarsson ritari, Kristófer Vilhjálmsson formaður og Jón E. Aspar gjaldkeri.

1961-1962
Baldur Halldórsson meðst., Jón E. Aspar meðst.,
Sigurður Jóhannesson ritari, Kristófer Vilhjálmsson
formaður og Jón Samúelsson gjaldkeri.

1963
Baldur Halldórsson meðst., Kristófer Vilhjálmsson
formaður, Sigurjón Bragason meðst., Sigurður
Jóhannesson ritari og Ingólfur Gunnarsson gjaldkeri.
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1964-1965
Kolbeinn Helgason meðst., Þorsteinn Svanlaugsson
meðst., Ísak Guðmann ritari, Bragi Jóhansson
formaður og Ingólfur Gunnarsson
gjaldkeri.

1966
Kolbeinn Helgason meðst., Hafliði Guðmundsson
varaformaður, Jóhann B. Símonarson ritari, Bragi
Jóhannsson formaður og Ingólfur Gunnarsson
gjaldkeri.

1967-1969
Kolbeinn Helgason varaformaður, Rafn Sveinsson
meðst., Hafliði Guðmundsson formaður, Jóhann B.
Símonarson ritari og Ingólfur Gunnarsson
gjaldkeri.

1970
Kolbeinn Helgason varaformaður, Rafn Sveinsson
meðst., Jóhann B. Símonarson ritari, Hafliði Guðmundsson formaður og Guðmundur Björnsson
gjaldkeri.

1971
Ellert Guðjónsson meðst., Kolbeinn Helgason varaformaður, Guðmundur Björnsson gjaldkeri, Hafliði
Guðmundsson formaður og Kjartan Jónsson
ritari.

1972
Kristín Jónsdóttir meðst., Kolbeinn Helgason varaformaður, Guðmundur Búason ritari, Ellert Guðjónsson formaður og Guðmundur Björnsson
gjaldkeri.

1973-1974
Kolbeinn Helgason varaformaður, Laufey Pálmadóttir meðst., Guðmundur Búason ritari, Ellert Guðjónsson formaður og Guðmundur Björnsson
gjaldkeri.

1975
Hafliði Guðmundsson meðst., Kolbeinn Helgason
varaformaður, Laufey Pálmadóttir ritari, Ellert
Guðjónsson formaður og Guðmundur Björnsson
gjaldkeri.

1976-1977
Hafliði Guðmundsson varaformaður, Laufey Pálmadóttir meðst., Guðmundur Búason ritari, Kolbeinn
Helgason formaður og Guðmundur Björnsson
gjaldkeri.

1978-1979
Laufey Pálmadóttir meðst., Hörður Steinbergsson
ritari, Guðmundur Björnsson gjaldkeri, Hafliði
Guðmundsson formaður og Ólafur Aðalsteinsson
varaformaður.

1979-1980
Kolbeinn Sigurbjörnsson formaður, Jóna Steinbergsdóttir varaformaður, Hörður Steinbergsson meðst.,
Þórður Rist ritari og Guðmundur Björnsson
gjaldkeri.

1980-1981
Hörður Steinbergsdóttir meðst., Jóna Steinbergsdóttir varaformaður, Þórður Rist ritari, Gunnar
Hallsson gjaldkeri og Kolbeinn Sigurbjörnsson
formaður.
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1981-1982
Gunnar Hallson gjaldkeri, Þórður Rist ritari, Hörður
Steinbergsson meðst., Jóna Steinbergsdóttir
formaður og Kristín Jóna Halldórsdóttir
varaformaður

1982-1986
Þórður Rist ritari, Gunnlaugur Guðmundsson varaformaður, Guðmundir Logi Lárusson gjaldkeri, Erla
Halls meðst. og Jóna Steinbergsdóttir
formaður.

1987-1988
Laufey Bjarnadóttir meðst., Gunnlaugur Guðmundsson varaformaður, Guðmundur L. Lárusson gjaldkeri,
Jóna Steinbergsdóttir formaður og Þórður Rist
ritari.

1988-1993
Siguróli M. Sigurðsson meðst., Gunnlaugur Guðmundsson varaformaður, Guðmundur L. Lárusson
gjaldkeri, Erla Halls ritari og Jóna Steinbergsdóttir
formaður.

1993-1998
Siguróli M. Sigurðsson meðst., Guðmundur L. Lárusson gjaldkeri, Páll H. Jónsson varaformaður,
Erla Halls ritari og Jóna Steinbergsdóttir
formaður.

1998-1999
Siguróli M. Sigurðsson gjaldkeri, Páll H. Jónsson
varaformaður, Guðlaug Jóhannsdóttir meðst.,
Jóna Steinbergsdóttir formaður og Erla Halls
ritari.

1999-2002
Reynir Svanholt gjaldkeri, Erla Halls ritari,
Siguróli M. Sigurðsson meðst., Páll H. Jónsson
varaformaður og Guðmundur Björnsson
formaður.

2002-2004
Einar Hjartarson ritari, Reynir Svanholt gjaldkeri,
Eyþór Gunnþórsson meðst., Páll H. Jónsson
formaður og Úlfhildur Rögnvaldsdóttir
varaformaður.

2004-2005
Einar Hjartarson ritari, Friðbjörg Jóhannsdóttir
meðst., Reynir Svanholt gjaldkeri, Páll H. Jónsson
formaður og Úlfhildur Rögnvaldsdóttir
varaformaður.

2005-2006
Einar Hjartarson ritari, Friðbjörg Jóhannsdóttir
meðst., Reynir Svanholt gjaldkeri, Páll H. Jónsson
varaformaður og Úlfhildur Rögnvaldsdóttir
formaður.
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Á ﬂönum allan daginn
rynhildur Pétursdóttir sinnir
tveimur veigamiklum störfum.
Hún vinnur á skrifstofu Neytendasamtakanna á Akureyri auk ﬂess a›
vera safnstjóri Nonnahúss. Bæ›i störfin
segir hún vera fjölbreytt og skemmtileg. Neytendasamtökin eru í sama húsnæ›i og FVSA og segir Brynhildur ﬂa›
hafa komi› sér mjög vel. Á›ur hafi hún
ekki gert sér grein fyrir hva› ﬂa› er í
rauninni miki› sem hún á rétt á frá
stéttarfélaginu sínu.

B

– Er einhver sérstök ástæ›a fyrir ﬂví
a› ﬂú vinnur vi› skrifstofustörf?
„Nei, ﬂa› æxla›ist bara ﬂannig. Ég
er me› B.A.-próf í vi›skiptatungumálum sem n‡tist í ﬂessu starfi og reyndar
ví›ar. Ma›urinn minn er frá Akureyri og
ﬂegar ég flutti hinga› me› honum tók
ég mér gó›an tíma í a› finna mér gó›a
vinnu. Ég vann fyrst á elliheimili á me›an ég var a› líta í kringum mig en nú
starfa ég hálfan daginn hér hjá Neytendasamtökunum og svo hálfan dag í
Nonnahúsi.“
– Eru skrifstofustörfin framtí›aratvinna ﬂín?
„Já, alveg eins. ﬁetta er svo lifandi
og fjölbreytt starf hér hjá Neytendasamtökunum. ﬁa› væri kannski anna›
ef ég væri a› vinna mjög einhæfa
vinnu og flokka›i reikninga allan daginn. Annars er ég ekkert a› plana langt
fram í tímann.“

Alltaf tvær hli›ar á öllum málum
Brynhildur segir starf sitt hjá Neytendasamtökunum mjög fjölbreytt. Flestir
sem hafi samband séu a› leita réttinda
sinna og hún hvetur fólk til a› hafa
samband ef ﬂví finnst á sér broti›.
„Kvörtunarﬂjónustan er einungis hluti
vinnunnar hérna. Í starfinu felst einnig
ger› ver›kannana, nefndavinna, neytendafræ›sla, greinaskrif, samskipti vi›
fjölmi›la, umsjón me› Neytendabla›inu og margt fleira.“
- B‡r› ﬂú sjálf yfir mikilli réttlætiskennd og fyllist rei›i ﬂegar ﬂú hlustar á
skjólstæ›inga ﬂína?

Brynhildur Pétursdóttir er ánægð í starfi hjá Neytendasamtökunum. Hún er einnig safnstjóri Nonnahúss.

„Fyrst lif›i ég mig mjög inn í öll mál.
En ég er jafnframt búin a› læra a› ﬂa›
eru alltaf tvær hli›ar á öllum málum.
Oft er ma›ur ﬂví í starfi diplómata. Í
mörgum málum sem eru á gráu svæ›i
ﬂarf a› koma á sátt milli a›ila, og oftast gengur ﬂa› vel. En ef ekki tekst a›
leysa máli› og okkur blöskrar framkoma seljanda ﬂá gerum vi› ﬂví skil í
Neytendabla›inu e›a á heimsí›u
okkar.“
– Svo ertu í Nonnahúsi hálfan daginn, eru ﬂetta ekki mjög ólík störf?
„Jú, alveg gjörólík. ﬁau eru samt
bæ›i mjög fjölbreytt og skemmtileg
sem ﬂ‡›ir ﬂa› a› engir tveir dagar eru
eins. Ma›ur ver›ur bara a› nota hádegi› til a› skipta algjörlega um gír.“

Vi› hin erum alltaf á ﬂönum
- Nú er FVSA í sama húsnæ›i og Neytendasamtökin, starfar ﬂú eitthva› me›
félaginu?
„Nei, ekki beint. ﬁegar ég byrja›i a›
starfa hér ﬂá valdi ég ﬂetta stéttarfélag
og ﬂa› er ekki verra a› ﬂekkja ﬂær
gó›u konur sem ﬂar vinna. Vegna nálæg›arinnar vi› félagi› hef ég kynnst
ﬂví hva› ﬂa› er í rauninni miki› sem
fólk á rétt á hjá stéttarfélaginu sínu. ﬁar
má nefna alls kyns styrki, leigu á orlofs-

húsum og margt, margt fleira. ﬁa› er
unni› mjög gott starf hjá félaginu og
ﬂess má einnig geta a› FVSA er me›al
ﬂeirra verkal‡›sfélaga sem styrkir
stö›u starfsmanns Neytendasamtakanna á Akureyri.“
– Heldur ﬂú a› ungt fólk viti almennt
fyrir hva› félagi› stendur?
„Nei, ábyggilega ekki. Okkur hættir
kannski til a› taka verkal‡›sfélögum
sem sjálfsög›um hlut, á sama tíma og
fjölmargir íbúar í heiminum njóta ekki
ﬂess sjálfsag›a réttar a› semja sameiginlega um kaup og kjör.“
– Hver heldur ﬂú a› sé ástæ›an fyrir ﬂessu?
„Ungt fólk í dag hefur miki› a› gera.
Frítími margra er mjög takmarka›ur og
ﬂess vegna starfar ungt fólk ábyggilega
sí›ur me› stéttarfélagi sínu. Börnin
taka sinn tíma, vinnan, íﬂróttai›kun og
svo mætti lengi telja. Félagi› b‡›ur upp
á fer›ir og skemmtidagskrá fyrir félagsmenn sína en ætli ﬂa› sé ekki frekar
fólk í eldra kantinum sem n‡tir sér ﬂa›.
Vi› hin erum alltaf á ﬂönum einhvers
sta›ar og höfum ekki tíma til neins,“
segir Brynhildur a› lokum, en hennar
bí›ur annasamur dagur bæ›i hjá Neytendasamtökunum og í Nonnahúsi.

www.toyota.is

Við óskum FVSA til hamingju
með 75 ára afmælið.

SVÆÐISVINNUMIÐLUN
NORÐURLANDS EYSTRA

www.svm.is

Við óskum FVSA til hamingju
með 75 ára afmælið.

Til hamingju með árin 75,
með þökk fyrir samskiptin
á liðnum árum.

www.akureyri.is

www.brimhf.is

Við óskum FVSA til hamingju
með 75 ára afmælið.

Sendum FVSA
okkar bestu hamingjuóskir
í tilefni af 75 ára afmælinu.

Vátryggingafélag íslands
www.vis.is

www.sjoey.is

36

Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri – 75 ára –

Me› bein í nefinu
u›rún S. Óskarsdóttir ætti a› vera
flestum kunn en hún starfa›i í 22
ár í verslun Hagkaupa á Akureyri.
ﬁa› segir hún hafa veri› yndislegan
vinnusta›. Gu›rún hefur einnig veri›
virk í félagsmálum og starfa›i í fulltrúará›i og í stjórn sjúkrasjó›s FVSA í nokkur ár. Hún er mikill baráttujaxl og fór
ófáar fer›irnar upp á skrifstofu FVSA
me› undirskriftalista úr Hagkaupum.

G

– Hvernig vildi til a› ﬂú fórst a›
vinna í Hagkaupum?
„ﬁegar ég gifti mig ári› 1950 flutti
ég su›ur me› manninum mínum, Ársæli Magnússyni, fyrrverandi umdæmistjóra Pósts og síma. Vi› fluttum sí›an
alfari› nor›ur ári› 1976. Mér hundleiddist til a› byrja me› eftir a› vi›

fluttum nor›ur, ﬂrátt fyrir a› ég væri
Akureyringur. Allir vinirnir voru skildir
eftir fyrir sunnan. Ég ákva› ﬂví a› fá
mér vinnu ﬂar sem ég gæti veri› innan
um margt fólk. Hagkaup ur›u fyrir valinu og sé ég alls ekki eftir ﬂví. ﬁar
kynntist ég fullt af gó›u fólki og var farin a› ﬂekkja marga vi›skiptavinina vel.“
A›spur› segir hún a› verslunarstarfi› geti veri› mjög erfitt, örugglega
miklu erfi›ara en fólk almennt geri sér
grein fyrir. „Ef ﬂú vinnur í einhverri
deild er ﬂa› ekki bara í ﬂínum verkahring a› ﬂjónusta vi›skiptavinina ﬂví
ﬂú ﬂarft líka a› panta inn vörur, taka
ﬂær upp, ver›merkja o.s.frv. Vi› vorum
kalla›ar „tuskurnar“ en ég vann lengst
af í fatadeildinni. ﬁar var aldrei dau›ur
tími.“
– Er gó›ur
starfsandi í Hagkaupum?
„Já, mjög gó›ur. Vi› erum 1012 konur sem
höldum enn sambandi og komum
saman nokkrum
sinnum á ári.
Flestar okkar eru
hættar a› vinna
en ﬂrjár vinna
enn í Hagkaupum.“

Fólk ver›ur a›
skipuleggja
sig betur

Guðrún S. Óskarsdóttir segir að ef hún gæti farið að vinna aftur yrðu Hagkaup fyrir valinu.

– Hvernig lag›ist
ﬂa› í ykkur ﬂegar
opnunartímarnir
lengdust?
„Vi›
vorum
ekki
ánæg›ar
me› ﬂa› og bör›umst lengi fyrir
ﬂví a› hafa loka›
á laugardögum.
Mér finnst ﬂessir
löngu opnunartímar
algjör

óﬂarfi. Vi› lifum í alltof miklu neysluﬂjó›félagi. Ma›ur sá oft sömu vi›skiptavinina koma tvisvar á ﬁorláksmessu; fyrst um daginn og svo ﬂjótandi
inn rétt fyrir lokun. ﬁá sög›um vi› oft í
gríni: „ﬁarna gleymdust grænu baunirnar.“ Fólk ver›ur a› skipuleggja sig
betur. Vi› eigum öll geymslur, ísskápa
og frystikistur.“
– ﬁetta vir›ist vera ﬂér hjartans mál.
Varstu virk í félagsmálum á ﬂeim árum
sem ﬂú starfa›ir í Hagkaupum?
„Já, mikil ósköp. Ég bar›ist fyrir öllu
mögulegu og var um tíma trúna›arma›ur í Hagkaupum. ﬁa› er svona ﬂegar ma›ur getur aldrei ﬂaga›. Ég starfa›i
bæ›i í fulltrúará›i og í stjórn sjúkrasjó›s FVSA og haf›i gaman af. Einu
sinni haf›i ég kvarta› yfir hversu litlu
haf›i veri› áorka› á kjarafundi í
Reykjavík og fyrr en var›i var ég sjálf
mætt me› samninganefnd á kjarafund
hjá Ríkissáttasemjara í Reykjavík. Fundurinn stó› alla nóttina og margir or›nir
ﬂreyttir. ﬁegar ég spur›i hvers vegna
fundurinn ﬂyrfti endilega a› vera fram
á nótt var mér sagt a› svona væri nú
gert í henni Ameríku! Samningar tókust
á endanum og hljó›u›u upp á eina
grei›slu a› andvi›ri ﬂriggja konfektpoka. Eftir ﬂennan fund kvarta›i ég
aldrei aftur og ber mikla vir›ingu fyrir
ﬂví fólki sem stendur vör› um hagsmuni okkar hjá FVSA. ﬁetta er alveg frábært félag me› frábæru fólki.“

Ánæg› me› lífstí›ara›ildina
– Ertu alveg hætt a› starfa me› félaginu?
„Ég fer í ﬂær skemmtifer›ir sem eru
í bo›i. Ég er mjög ánæg› me› a› ma›ur er lífstí›ara›ili a› félaginu og heldur
réttindum sínum ﬂrátt fyrir a› borga
ekki lengur í ﬂa›. ﬁa› eina sem mér
ﬂykir mi›ur er a› ﬂa› er ekki falast eftir
starfskröftum félaga eftir a› ﬂeir fara á
ellilífeyrisaldur en einmitt ﬂá hefur
ma›ur loksins nægan tíma,“ segir
Gu›rún S. Óskarsdóttir a› lokum.
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Vorum rei›ir, ungir menn
li D. Fri›björnsson starfa›i lengi
fyrir FVSA. Hann kom fyrst inn í
stjórnina ári› 1956 og gegndi
starfi formanns í nokkur ár. Hann var
einnig lengi endursko›andi félagsins.
ﬁa› gustar af Óla hvar sem hann kemur, enda skemmtilegur og hress karl.

Ó

Óli D. er alinn upp í Hrísey en ﬂa›an
lá lei›in í Samvinnuskólann. Hann hefur sí›an starfa› sem verslunar- og skrifstofuma›ur á Akureyri. Fyrsta verslunarstarfi› var í versluninni Kjöt og fiskur í Strandgötu 23. „Ég byrja›i á ﬂví a›
ra›a upp í hillurnar og var sí›an me› í
a› ry›ja úr ﬂeim aftur ﬂegar verslunin
hætti rekstri ellefu árum seinna. ﬁa›an
lá lei›in í verslunina Kjörver, sem var í
Sjálfstæ›ishúsinu. ﬁar var ég í ein tvö
ár, e›a ﬂar til hún fór á hausinn, enda
me› eindæmum illa rekin,“ segir hann.
– Hvort kunnir ﬂú betur vi› ﬂig í
verslunar- e›a skrifstofustarfinu?
„Verslunarstarfi› var skemmtilegra.
Ég kunni mjög vel vi› mig í ﬂví og haf›i
gaman af a› spjalla vi› vi›skiptavinina.
Skrifstofustarfi› var einmanalegra en
ég nennti bara ekki a› skipta aftur! ﬁa›
var svo ﬂægilegt a› sitja vi› skrifbor›i›
og alltof mikil átök a› standa upp frá
ﬂví aftur,“ segir Óli D. og hlær.

Fyrrverandi formaður og endurskoðandi FVSA til margra ára, Óli D. Friðbjörnsson.

uppmálu›. „Ég fór sí›an a› ﬂefa af pólitíkinni; var um tíma forma›ur Félags
ungra sjálfstæ›ismanna, sí›an forma›ur Félags sjálfstæ›ismanna á Akureyri í
eitt ár og a› lokum forma›ur Sleipnis,
sem var sjálfstæ›isfélag á Akureyri.“
– Hvernig kom svo til a› ﬂú fórst a›
starfa fyrir FVSA?

Skrifstofustörf og félagsmál
Eftir a› Óli hætti í Kjörveri vann hann
eitt sumar í síld á Siglufir›i en ré› sig
sí›an í skrifstofustarf hjá Olíuverslun Íslands. ﬁar var hann í nokkur ár en ﬂa›an lá lei›in á bókhaldsskrifstofu sem
Sigur›ur Sigur›arson rak. Nokkrum
árum seinna flutti hann sig yfir til Raforku en haf›i ﬂá um nokkurt skei› sé›
um bókhaldi› fyrir fyrirtæki›. Hjá Raforku vann Óli í átta ár, vann svo skrifstofustarf hjá Kröfluvirkjun og enda›i
starfsferilinn sem skrifstofuma›ur hjá
Krossanesi.
– Hefur ﬂú alltaf veri› virkur í félagsmálum?
„Ma›ur hefur veri› svona a› ﬂvælast í ﬂessu,“ segir Óli D. hógvær›in

Skælbrosandi í einu af jólaboðum félagsins.

„ﬁetta var einhver ﬂvælingur vegna
kunningsskapar. Ég var kosinn í stjórn
ári› 1956 og var sí›an forma›ur á árunum 1957 til 1960. Eftir ﬂa› tók ég a›
mér a› vera endursko›andi félagsins.“

Stórmál síns tíma
– Hva› er ﬂér minnisstæ›ast úr starfi
ﬂínu fyrir FVSA?
„Á ﬂeim tíma sem ég var forma›ur
var Lífeyrissjó›ur verslunarmanna
stofna›ur og einnig Landssamband íslenskra verzlunarmanna. ﬁetta var stórmál á sínum tíma. ﬁa› ﬂurfti a› fara
endalausar fer›ir su›ur til a› koma
ﬂessu á fót, sem var meira en a› segja
ﬂa› ﬂví fjárhagi félagsins var sni›inn
mjög ﬂröngur stakkur. Hver félagsma›ur borga›i einhverja ákve›na upphæ›
og félagsmennirnir voru ekki margir.
ﬁetta var ekki eins og núna ﬂegar allir
ver›a a› borga ákve›i› hlutfall launa
sinna til stéttarfélags síns. Ár eftir ár
var reynt a› hækka félagsgjöldin en tillögurnar voru alltaf felldar. ﬁa› enda›i
ﬂví oft me› a› ﬂeir sem voru a› starfa
fyrir félagi› ﬂurftu a› borga fer›irnar
su›ur, sem og önnur útgjöld, úr eigin
vasa.“
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Alltaf ósáttur vi› launataxtana
– Hva› me› kjaramálin?
„ﬁa› var eitt sem ég var alltaf ósáttur vi› í sambandi vi› kjarasamningana
á ﬂessum tíma og ﬂa› voru launataxtarnir. ﬁeir sem voru mennta›ir en alls
reynslulausir byrju›u fjórum launatöxtum hærra í verslununum en ﬂeir sem
kunnu til verka, en voru ómennta›ir.
ﬁetta menntasnobb fór alltaf fyrir
brjósti› á mér.“
– Var aldrei hart barist ykkar á milli í
félaginu?
„Vi› vorum allir rei›ir, ungir menn,“

segir Óli D. glottandi. „En í a›alatri›unum vorum vi› sammála um ﬂa› sem
berjast ﬂurfti fyrir.“

Um a› gera a› taka hlutina ekki
alltof alvarlega
– A› lokum, einhver skemmtileg saga
úr félagsstarfinu?
„Ég man einu sinni ﬂegar ég og
Knútur Karlsson vorum a› taka reikningana saman, komum vi› út me› 45
aura í plús. Vi› veltum ﬂví um stund
fyrir okkur hva› vi› ættum a› gera vi›
ﬂessa aura en á endanum létum vi› ﬂá
a› sjálfsög›u renna aftur í sjó›inn.
Hvorugur okkar greip a› 45 er náttúru-

lega snúningstala. Ég sag›i vi› Knút
mörgum árum seinna a› ﬂa› væri
greinilegt a› vi› gengum í sama skólann, Samvinnuskólann. Vi› hlógum
miki› af ﬂessari heimsku í okkur. ﬁa› er
líka um a› gera a› taka ekki hlutina
alltof alvarlega. ﬁa› ver›ur líka a› hafa
gaman af harkinu,“ segir Óli D. Fri›björnsson a› lokum.

Sendum FVSA
okkar bestu hamingjuóskir
í tilefni af 75 ára afmælinu.

Akureyri
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Á Dalvík er best a› vera
u›mundur Kristjánsson vinnur í
Húsami›junni á Dalvík. Hann er
giftur Hólmfrí›i Jónsdóttur og eiga
ﬂau 3 börn, Kristján, Sonju Kristínu og
Selmu Rut. Fjölskyldunni lí›ur mjög vel
á Dalvík og getur ekki hugsa› sér a›
búa annars sta›ar enda er félagslífi›
mjög blómlegt ﬂar.

G

– Er ﬂa› ekki rétt a› ﬂeir sem hafa
einhvern tímann búi› á Dalvík vilji helst
aldrei fara ﬂa›an?
„ﬁa› er mjög gott a› búa á Dalvík og
enn sem komi› er hef ég ekki geta›
hugsa› mér a› búa annars sta›ar. Hér
er frábært a› ala upp börn, mjög gó›ur
skóli og umhverfi› mjög barnvænt. Félagslífi› hér á Dalvík er líka í miklum
blóma en ég syng einmitt í Karlakór
Dalvíkur.“
A›spur›ur segist Gu›mundur kunna
mjög vel vi› sig í verslunarstarfinu. „Ég
byrja›i ári› 1985 a› vinna í verslun en
hef veri› í ﬂessari verslun sí›an 1997.
ﬁa› er gott a› vinna hjá Húsasmi›junni
og ﬂar er mjög gó›ur andi. Húsasmi›jan tók yfir rekstur byggingavörudeildar
KEA ári› 1999 og vi›, sem unnum í
byggingavörudeildinni, héldum allir
okkar störfum.“

Mjög ánæg›ur me› félagi›
Gu›mundur segir helsta kostinn vi›
starfi› hversu marga hann hitti dags

Guðmundur Kristjánsson við eina af timburstæðunum í Húsasmiðjunni á Dalvík.

daglega og eigi samskipti vi› marga.
ﬁannig hafi hann kynnst mörgu gó›u
fólki á li›num árum. „Ég hugsa a› ég
ﬂekki um 90% af ﬂeim sem koma í
bú›ina til mín og me› tímanum eru
mjög margir ﬂeirra or›nir gó›ir kunningjar manns. ﬁa› getur ﬂó a› vísu veri› ókostur a› ﬂekkja alla vi›skiptavinina of nái›, ﬂá ver›ur ma›ur a› dansa
ákve›inn línudans í kringum ﬂá.“
– Fylgja ﬂessu starfi einhverjir
ókostir?

„Ókostir, já, ﬂessi spurning er erfi›.
ﬁa› eina sem mér dettur í hug er a›
ﬂa› getur veri› lei›inlegt a› vera loka›ur inni allan daginn ﬂegar blessu›
sólin skín. En ﬂa› er eitthva› sem ma›ur ver›ur bara a› sætta sig vi›.“
– Nú syngur ﬂú me› Karlakór Dalvíkur, ertu í einhverju ö›ru félagsstarfi?
„Ég er búinn a› vera í fulltrúará›i
FVSA í tvö ár og kann ﬂví ákaflega vel.
Ég er mjög ánæg›ur me› félagi› og
stoltur af ﬂví a› vera í ﬂví.“
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Munir og myndir
frá li›inni öld
Í tilefni af 75 ára afmæli Félags verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni ver›ur haldin afmæliss‡ning á 4. hæ› Alﬂ‡›uhússins föstudaginn 4. nóvember og laugardaginn 5. nóvember. S‡ningin ver›ur opin bá›a dagana frá kl. 14 til 18.
Af ﬂessu sama tilefni ætlar félagi› a› færa félögum sínum smá
gjöf, en hægt ver›ur a› nálgast hana á afmæliss‡ningunni. Félagar
í FVSA ,sem ekki komast á afmæliss‡ninguna, geta nálgast gjöfina
á skrifstofu félagsins einhvern næstu daga.
Allir eru velkomnir á s‡ninguna en ﬂar ver›ur bo›i› upp á kaffi
og afmælistertu í tilefni ﬂessara merku tímamóta.
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