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Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur

Kæru félagsmenn

Aðalfundur Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur 
verður haldinn þann 28. desember kl. 18.00.
Í ljósi aðstæðna þurfum við hjá SVG að hlíta þeim fjöldatakmörkunum 
sem í gildi verða , munum við þurfa að skifta fundinum í samræmi við 
þann fjölda sem má vera í Sjómannastofunni þegar að þar að kemur.
Félagsmenn SVG eru beðnir að fylgjast vel með upplýsingum í desem-
ber,  sem munu birtast á heimasíðu svg.is. og með fréttabréfi.

Fyrir hönd stjórnar Einar Hannes Harðarsson.

Ljósmynd: Eyjólfur Vilbergsson
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Sjómennt fyrir sjómenn? 
Stjórn SVG tók þá ákvörðun í ársbyrjun 2017 að fara í einu og öllu eftir 
úthlutunarreglum sem Sjómennt setur og greiða félagsmönnum fulla 
endurgreiðslu til menntastyrkja í samræmi við þeirra reglur.
Félagsmenn senda eftir sem áður sín gögn á skrifstofu félagsins. 
Frekari upplýsingar á skrifstofu SVG í síma 426-8400 eða 
tölvupóst svg@svg.is

Ítrekun frá stjórn Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur
Stjórn S.V.G. ítrekar við félagsmenn að skrifa ekki undir ráðningarsamninga 
nema með fyrirvara um að þeir standist gildandi kjarasamninga

Skipsdagbók
Félagsmenn eru áminntir um að tilkynna slys og önnur óhöpp til skipstjóra 
og sjá til þess að atvik verði færð í skipsdagbók. Það er á ábyrgð skipstjóra 
og útgerðar að tilkynna atvik til Tryggingastofnunar ríkisins.

Styrktar og Sjúkrasjóður 
• Félagsmaður telst styrkhæfur eftir 6. mánaða iðgjaldagreiðslur, 
 athugið að réttur flyst milli félaga, að öðru leyti gildir 1. árs regla.
• Reikningar sem eru eldri en 12 mánaða gamlir verða ekki greiddir.
•  Með umsóknum þarf að skila vottorði til félagsins , staðfestingu á 
 síðasta launadegi og upplýsingar um nýtingu persónuafsláttar.
• Reikningar sem berast til félagsins eru einungis gildir þegar að réttur 
 hefur myndast hjá félagsmanni.
• Ef félagsmaður er að fá greitt annarstaðar þá á sá aðili ekki rétt á sjúkra/

dagpeningum.
• Félagsmaður skal skila löglegum reikningi með nafni sínu og kennitölu 
 frá viðurkenndum þjónustuaðila.
• Með löglegum reikningi er átt við að viðskiptin þurfa að vera við aðila 
 sem selja þessa þjónustu og gefa út reikninga sem uppfylla öll skilyrði 

opinberra aðila.
• Reglur og lög sjóðsins hafa verið uppfærð á vef félagsins svg.is

66’N – Afsláttur – Kort
Um sl. áramót féll niður afsláttur til félagsmanna gegn framvísun 
félagsskírteinis.
Nú er í gildi samningur um afsláttarkort sem félagsmenn nálgast á 
orlofsvef félagsins.
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Afsláttur hjá Voot/Hampiðjunni – HIS
Allt að 40 % afsláttur til félagsmanna SVG á vörum í starfstöðvum HIS.

Orlofsnefnd vill ítreka !!! 
Að það þarf að þrífa og skúra eftir helgardvöl eða 2ja daga dvöl í orlofshús-
um félagsins jafnt sem viku dvöl. Það er óvenju mikið um það að fólk renni 
ekki yfir og skúri þetta haustið og það er alveg óboðlegt. Fólki finnst það ekki 
þurfa að skúra ef það er einungis í 2 nætur !!!

Félagsmenn 
eru hvattir til þess að fylgja eftir við undirritun ráðningarsamninga sem og í 
lausráðningu að félagsgjöldin fari ekki á flakk.

Starfsánægja sjómanna
Ragnheiður Björk Harðardóttir og er að vinna að meistaraverkefni í 
mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Verkefnið er um starfsánægju sjó-
manna á Íslandi. 
Til að rannsóknin verði sem áreiðanlegust vonast hún til að sem flestir sjái 
sig fært að taka þátt. Ekki er á neinn hátt hægt að rekja svör til þátttakanda og 
allar upplýsingar meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
Það tekur um 5 mínútur að svara könnuninni.
Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir eru, er hægt að senda póst á net-
fangið rbh5@hi.is.
Takk kærlega fyrir þátttökuna!

Virðingarfyllst,
Ragnheiður Björk Harðardóttir
Linkur: 
https://www.questionpro.com/t/AUdy4ZqUPL



Sjómenn
Aðalfundur Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur 2021, 

verður haldinn þriðjudaginn 28. desember 
kl. 18.00 í sjómannastöfunni Vör. 

Hið árlega jólaball 
SVG fellur niður

Dagskrá fundar:
1. Fundur settur
2. Kosning fundarstjóra 
3. Skýrsla stjórnar
4. Ársreikningar
6. Lagabreytingar
7. Önnur mál

Sjómanna- og vélstjórafélag 
Grindavíkur

Björgunarsveitn Þorbjörn auglýsir eftir réttindamönnum 

á björgunarskipið Odd V. Gíslason.

Áhugasamir félagsmenn hafi samband við skrifstofu SVG .


