
Fulltrúaráð Sameykis er skipað stjórn félagsins, formönnum sjóða og fulltrúum úr Lífeyrisdeild og Háskóladeild félagsins  sem 

eru sjálfsskipaðir, og 90 fulltrúum sem kosnir eru af trúnaðarmannaráði á fyrsta trúnaðarmannaráðsfundi að hausti eftir 

kosningu á oddatöluári.

• Við kosningu fulltrúa í fulltrúaráð skal tryggt að lágmarki séu tveir fulltrúar frá eftirtöldum landshlutum: Vesturlandi, 
Vestfjörðum, Norðurlandi vestra, Norðurandi eystra, Austurlandi, Suðurlandi og Reykjanesi.

• Einnig skal vera tryggt að eftirtaldar kjarasamningseiningar eigi að lágmarki tiltekinn fjölda fulltrúa í ráðinu: 

Kjarasamningur ríkisins /sjálfeignarstofnanir, kjarasamningur sveitarfélaganna / sjálfseignarstofnanir, og 
kjarasamningur SA og annarra sem félagið gerir kjarasamning við.

• Stjórn lífeyrisdeildar Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu skal heimilt að tilnefna úr sínum hópi 5 fulltrúa í fulltrúaráð 

og stjórn Háskóladeildar er heimilt að tilnefna 2 fulltrúa.

Formaður Sameykis er formaður fulltrúaráðs. 

Fulltrúaráðið vinnur að stefnumótun fyrir félagið í samráði við stjórn og annast undirbúning fyrir aðalfund félagsins, þar á meðal 

kýs fulltrúaráðið uppstillingarnefnd og laganefnd þagar það á við.  Á fundum fulltrúaráðs skal m.a. gerð grein fyrir fjárhagsstöðu 

sjóða félagsins og lögð fram skýrsla yfir starfsemina einu sinni á ári. Fulltrúaráð skal ákveða hvaða fastanefndir skulu starfa og 

setja þeim reglur og kjósa í þær.  Fulltrúaráð getur einnig stofnað aðrar nefndir eða vinnuhópa innan félagsins í kringum sérstök 

verkefni. Fulltrúaráð skal fjalla um kjara- og réttindamál og annast undirbúning kjarasamninga.

Listi frambjóðenda í fulltrúaráð Sameykis 2021 -2023

Berglind Margrét 
Njálsdóttir

Þórarinn Eyfjörð
Formaður

Bryngeir A. 
Bryngeirsson

Egill Kristján 
Björnsson

Elín Helga Sanko Herdís Jóhanns-
dóttir

Gunnar Rúnar 
Matthíasson

Hörður J. 
Oddfríðarson

Ingibjörg Sif 
Fjeldsted

Ingunn Hafdís 
Þorláksdóttir

Kári SigurðssonJóhanna Lára 
Óttarsdóttir 

Ólafía L. Sævars-
dóttir

Rut Ragnarsdóttir Svanhildur 
Steinarsdóttir

Stjórn Sameykis stéttarfélag í almannaþjónustu 15 fulltrúar

Ingibjörg Óskars-
dóttir formaður

Guðrún Árnadóttir Lilja Sörladóttir Sigurjón 
Gunnarsson

Sigurður 
Helgason

Lífeyrisdeild Sameykis 5 fulltrúar

Birna BjörnsdóttirBaldur Vignir 
Karlsson

Háskóladeild Sameykis 2 fulltrúar

Guðríður Sigur-
björnsdóttir

Formenn sjóða 1 fulltrúi

Aðalheiður Jörgensen 
Sjúkratryggingar Íslands

Trúnaðarmaður. Hef áhuga á að taka þátt í starfi 
Sameykis.

Ágústa Sigurðardóttir 
Strætó bs

Er trúnaðarmaður Strætó bs. Til að taka virkan þátt í starfi félagsins.

Anna Friðriksdóttir
Tannlæknadeild HÍ

Nei. Hvatning frá félagi.

Ásgerður Þóra Ásgeirsdóttir 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðin

Ég hef verið trúnaðarmaður í mörg ár. Til að leggja mitt af mörkum.

Astrid Sörensen
Reykjalundur

Verið trúnaðarmaður í mörg ár. Til að fylgjast með og hafa áhrif.

Bergþóra Skarphéðinsdóttir 
Nóaborg

Sameyki, foreldrafélög og fleiri félög 
sem ritari.

Ég vil koma fram sjónarmiðum háskóla-
menntaðra einkum þeim sem vinna með 
börnum. Enn fremur að hjálpa til við að 
efla félagið. Í kjaramálum félagsmanna og 
í umhverfismálum sérstaklega.

Birgir Sigurðsson
Ríkislögreglustjóri

Trúnaðarmaður Sameykis hjá
Ríkislögreglustjóra.

Hef áhuga á að móta stefnu félagsins.

Birna Metúsalemsdóttir 
Reykjavíkurborg- Þjónustuver

Starfað fyrir foreldrafélag Lindaskóla í 
Kópavogi. Er trúnaðarmaður á mínum 
vinnustað.

Þar sem ég hef mikinn áhuga á 
bættum kjörum og starfsumhverfi. 
Einnig hef ég mikinn áhuga á fólki og á 
félagsstörfum almennt.

Bjarni B. Bjarnason
Reykjavik USK Skrifstofa 
framkvæmda og viðhalds

Trúnaðarmaður hjá RSÍ, í stjórn starfs-
mannafélag Securitas í 4 ár. Í aðalstjórn 
Aftureldingar í 2 ár. Formaður Lions-
klúbbsins Þórs. Starfað sem trúnaðar-
maður hjá STRV og síðan Sameyki frá 
2015 ofl.

Hef áhuga á félagsstörfum og ekki síst 
vegna áskorunar.

Ebba Unnsteinsdóttir 
Sýslumaðurinn á norðurlandi
vestra

Trúnaðarmaður frá 2016 Stjórnar-
maður frjálsíþróttadeild USAH 2019-
2020.

Öðlast meiri þekkingu og innsýn í 
félagsstarfi.

Elín Þóra Eiríksdóttir 
Húsnæðis og Mannvirkjastofnun

Ég hef verið trúnaðarmaður á mínum 
vinnustað í þó nokkur ár og setið í 
fulltrúaráði frá 2019. Einnig hef ég 
setið í stjórn Hugarfars félag fólks með 
heilaskaða og aðstandanda þeirra.

Ég tel að mín sjónarmið og reynsla 
á vinnustað og sem manneskja geti 
komið að góðum notum í fulltrúaráði 
Sameykis til hagsbóta fyrir félagsmenn 
alla.

Elísabet M. N. Stefánsdóttir
RARIK ohf.

Trúnaðarmaður fyrir Sameyki síðan 2019 
og hef verið í fulltrúaráðinu jafnlengi. 
Áður var ég trúnaðarmaður í um 4 ár 
fyrir VR á fyrri vinnustað og svo hef ég 
tekið þátt í foreldrafélögum o.fl.

Einfaldlega af því að ég hef áhuga á 
félags- og kjaramálum.

Elva Björk Jónmundsdóttir 
Búnaðarsamtök Vesturlands

Hef verið trúnaðarmaður Frjótækna-
félags Íslands í langan tíma. Setið í 
stjórnum félaga í minni heimabyggð.

Til að sjónarmið smærri félaga séu 
sýnileg í þessu félagi.

Elva Hrund Þórisdóttir 
Gufunesbær/Regnbogaland

Sit í stjórn háskóladeildar Sameykis. 
Var formaður foreldraráðs leikskólans 
Fífuborgar. Verið í stjórn fimleikadeild 
Fjölnis í 1 ár. Í foreldraráði í Rimaskóla. Í 
fulltrúaráði ásamt því að vera trúnaðar-
maður. Áður trúnaðarmaður hjá Eflingu.

Vil gjarnan taka þátt í því sem skiptir 
máli fyrir mig og starfsfólk á mínu sviði. 
Hef mikinn áhuga á kjaramálum og hef 
lengi verið virk í starfi Sameykis.

Erla Ósk Hermannsdóttir 
Háskóli Íslands

Já, trúnaðarmannaráð Sameykis, 
formaður, gjalkeri og meðstjórnandi í 
ýmsum félögum eins og starfsmanna-
fél. foreldrafél. o.fl. Hef einnig starfað 
innan félagasamtaka.

Það var mælt með mér og ég ákvað að 
svara kallinu.

Garðar Svansson 
Fangelsið Kviabryggju

Já mikla. Er trúnaðarmaður Fanga-
varðafélags Íslands.

Tel mikilvægt að fangaverðir og lands-
byggðin eigi góðann fulltrúa í fulltrúa-
ráði Sameykis.

Gerður Magnúsdóttir 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar,
Miðborgar og Hlíða

Í fulltrúaráði StRv mörg ár og Sameyki 
eftir það, var í stjórn foreldrafélags í 
skóla sonar míns nokkur ár, starfaði í 
hússtjórn fjölbýlishúss sem ég bý í. Virk 
í réttindabaráttu vinnustaðarins.

Hef brennandi áhuga á að bæta kjör 
launafólks, launalega, réttindi og halda 
vörð um þau sem hafa náðst. Að hafa 
áhrif á velferð íbúa landsins og annarra 
jarðarbúa almennt eins og kostur er.

Guðbjörg Björnsdóttir 
Búsetukjarni Bríetartún 26 og 30 
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar

Trúnaðarmaður frá skóla- og vel-
ferðasviði Reykjavíkurborgar til margra 
ára. Var í samninganefnd hjá Eflingu í 
síðustu samningum.

Nýkomin aftur í Sameyki og langar að 
kynnast starfinu þar betur.

Guðbjörg Erlingsdóttir 
Faxaflóahafnir sf.

Hef verið formaður starfsmannafélags 
Faxaflóahafna og s.l. 2 ár var ég í 
jafnréttisnefnd innan Sameykis.

Hef gaman af félagsstörfum.

Guðjón Bjarki Sverrisson 
Sambýlið Berjahlíð 2 Hafnarfirði

Já. Stundað félags- og trúnaðarstörf til 
margra ára.

Guðrún Pálsdóttir 
Fjármála- og áhættustýringarsvið 
Reykjavíkurborgar

Hef verið trúnaðarmaður og í fulltrúa-
ráði Sameykis síðustu árin.

Auka við reynslu og fróðleik í félags-
málum og hafa áhrif á framtíðina í 
þeim.

Gunnar Garðarsson
Vegagerðin

Hef verið m.a verið trúnaðarmaður 
lengi Var í stjórn SFR og Sameyis ofl.

Áhugi á málefnum launafólks.

Gylfi Már Sigurðsson
Hitt Húsið

Ég er á öðru kjörtímabili sem trúnaðar-
maður og var einnig í fulltrúaráði þetta 
fyrsta kjörtímabil.

Hef mikinn áhuga á stefnumótun, 
kjaramálum og áskorunum.

Heimir Sigurður Karlsson
Fiskistofa

Er núverandi trúnaðarmaður. Símtal og vera með.

Helga A. Þórðardóttir 
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu

Trúnaðarmaður og fulltrúaráði einnig 
starfsð hjá félagasamtökum og í 
sóknarnefnd.

Af áhuga á stéttafélagsstörfum.

Helga Bryndís Kristjánsdóttir 
Gufunesbær

Trúnaðarmaður á vinnustað. Í stjórn 
starfsmannafélags Gufunesbæjar og 
sem gjaldkeri ásamt nefndarstörf-
um. Sat í stjórn nemendafélags HÍ á 
námsárum.

Sem nýkjörinn trúnaðarmaður þá finnst 
mér þetta áhugavert og spennandi 
verkefni, að fá að taka þátt í mótun og 
stefnu félagsins og kynnast enn frekar 
starfsemi þess.

Helga Hjörleifsdóttir
Bjarkarás. Ás styrktarfélag

Verið lengi trúnaðarmaður. Einnig 
verið að vinna að málefnum fatlaðra 
hjá Þroskahjálp og Foreldrasamtökum 
fatlaðra.

Tel mig geta gert eitthvert gagn,og 
hafa eitthvað til málanna að leggja.

Hildur Þorvaldsdóttir 
Fellaskóli Reykjavík

Já sem trúnaðarmaður hjá Fellaskóla. Hef gaman af að vinnu í hóp og tel mig 
geta skipt máli í hópavinnu.

Hrafnhildur Stella Sigurðardóttir
Búsetuendurhæfing
Sóleyjargötu 39

Trúnaðarmaður á vinnustað og í 
trúnaðarmannaráði. Var trúnaðarmaður 
starfsmanna í Samkaupum á Húsavík 
og í stjórn Verslunarmannafélags 
Húsavíkur. Var í stjórnum LC 5 á 
Húsavík og Kvenfélagi Húsavíkur.

Hef áhuga á stéttarfélagsmálum og 
mikilvægi þeirra og vil taka meiri og 
virkari þátt í störfum fyrir félagið.

Inga Lára Pétursdóttir 
Fjölbrautaskólinn við Ármúla

Já, hef verið í foreldrafélögum og 
ýmsum nefndum.

Það var óskað eftir því.

Inger Schiöth 
Matvælastofnun

Trúnaðarmaður, unnið að félagsstörf-
um fyrir Mýrdalshrepp, sem og svf. 
Árborg; Fræðslunefnd, Íþrótta- og 
tómstundanefnd., Kjörstjórn, frkvstj. fyrir 
USVS (Ungmennasamb.V-Skaft) ofl.

Sat í fulltrúaráði 2019-2021og hef 
áhuga á því að halda áfram að þróa og 
starfa áfram á þeim vettvangi.

Ingibjörg Áskelsdóttir 
Borgarsögusafn Reykjavíkur

Ég hef verið trúnaðarmaður í 10 ár. 
Fyrst hjá Starfsmannafélagi Reykjavíkur-
borgar og nú Sameyki. Einnig er ég í 
stjórn FÍSOS (Félag íslenskra safna og 
safnmanna) og formaður NKF-IS (Félag 
norrænna forvarða á Íslandi).

Ég hef mikin áhuga á félagsstörfum og 
nokkra reynslu og tel mig því geta gert 
gagn inna félagsins, félagsmönnum til 
góða.

Ingibjörg Grímsdóttir 
Þjónustumiðstöð Laugardals
og Háaleitis

Hef verið fulltrúi og trúnaðarmaður hjá 
Sameykis undanfarin ár.

Hef óbilandi áhuga á verkalýðsmálum 
og kjarabaráttu.

Ingólfur Klausen
Sundlaug Seltjarnarness

Seta í fulltrúaráði STRV og Sameykis, 
trúnaðarmaður í yfir 2 áratugi.

Ég hef trú á því að eiginleikar mínir og 
reynsla geti nýst félaginu til góðs.

Ingveldur Jónsdóttir 
Grundaskóli Akranesi

Trúnaðarmaður í mörg ár. Hef áhuga á stéttarfélagsmálum.

J. Sigríður Magnúsdóttir
Árbæjarlaug

Já fyrir mína félaga og félagið Sam-
eyki.

Gera félagið betra og betri kjör fyrir 
mitt fólk og fleira.

Jón Brynjarsson 
Landspítalinn

Var trúnaðarmaður hjá Eflingu stéttar- 
félagi í mörg og starfsmaður Endur-
vinnslunar hf. Var um tíma í samninga- 
nefnd. Hef lokið tveimur vikulöngum 
trúnaðarmannanámskeiðum hjá Eflingu.

Hef mikinn áhuga starfsmanna og 
launamálum og hagsmunum launa-
manna almennt.

Judit Varga 
Strætó

Þetta er annað tímabilið mitt sem 
trúnaðarmaður.

Langar að prófa og fá að taka meiri 
þátt í starfi Sameykis.

Katrín Einarsdóttir 
Ársel frístundamiðstöð

Já ég hef verið annar tveggja trúnað-
armanna á mínum vinnustað síðustu 
tvö ár og var endurkjörin núna í vor. 
Samhliða því hef ég verið í fulltrúaráði 
og vil gjarnan halda því áfram.

Því ég vil koma áfram að stefnumótun 
félagsins og geta haft eitthvað að segja 
þegar kemur að kosningum í nefndir. 
Ásamt því þá upplifi ég mig meira tengda 
félaginu og inni í málefnum þess verandi 
í fulltrúaráðinu.

Katrín Kristín Hallgrímsdóttir 
Hólabrekkuskóli

Trúnaðarmaður starfsmanna í 
Hólabrekkuskóla.

Brennandi áhugi á að starfa með Sam-
eyki og að geta haft áhrif og haft rödd, 
því ég tel mína rödd mikilvæga.

Kristín Hauksdóttir 
Borgarsögusafn

Já, Sameyki. Áhuga á verkalýðsstarfi, kjörum starfs-
fólks og velferð.

Kristín Másdóttir 
Flensborgarskólinn

Já. Vil hafa áhrif á stefnu Sameykis.

Kristinn Freyr Jörundsson 
Bílastæðasjóður

Nei. Mér var boðið að taka þátt og eftir að 
hafa kynnt mér starf fulltrúaráðs ákvað 
ég að bjóða mig fram!

Kristján Þór Karlsson 
Isavía

Störf að íþróttamálum og verkalýðs-
málum.

Til að vera með.

Kristný Lóa Traustasóttir 
Hve Akranesi

Setið í stjórn í Oddfellowreglunni í 10 
ár ásamt ýmsum nefndarstörfum.

Tilbúin að sitja áfram, hef verið i 
fulltrúaráði sl. tvö ár.

Magnea Bjarnadóttir 
Skatturinn Hellu

Trúnarmaður hef verið í stjórn sjúkra-
sjóðs ofl.

Hef áhuga á málefnum stéttarfélagsins 
og get þá mögulega látið gott af mér 
leiða.

Margrét Högnadóttir 
Skatturinn

Vinnumarkaðsnefnd hjá Sameyki.
Trúnaðarmaður.

Ég tel að ég hafi eitthvað til mál-
anna að leggja í sambandi við störf 
félagsins.

Margrét Th. Friðriksdóttir 
Klettaskóli

Er búin að vera trúnaðarmaður í 2 ár. Langar að taka þátt í að móta starfið 
og efla trúnaðarmenn.

Oddur Ólafsson 
Vinnueftirlitið

Já. Hef áhuga á félagstörfum.

Otto Hörður Guðmundson 
Gravarvogslaug

Ég hef verið trúnaðamaður í Gravar-
vogslaug síðustu 16 ár. Ég hef einnig 
verið gjaldkeri í smábáta félagi 
Reykjavíkur.

Ég þekki sammniga vaktavinnufólks 
mjög vel, einnig hef ég mjög virkur 
sem trúnaðamaður síðustu 16 ár að 
verja réttindi og skildur starfsfólks.

Pétur Ásbjörnsson 
Landspitalinn

Víða eins og t.d. hjá Sameyki og HSSR 
svo ég nefni tvo staði.

Hef mikinn áhuga, hef starfað í fulltrúa-
ráði og haft mjög gaman af.

Pétur Karlsson 
Strætó bs

Trúnaðarstörf fyrir Strætó, STRV og 
Sameyki til margra ára.

Til að taka þátt í fjölbreyttu fullrúaráðs 
starfi á vegum Sameykis.

Pétur Valdimarsson 
Selásskóli

Forseti JC- Breiðholt 1990-1992.
Formaður foreldraráðs Lindaskóla. 
Í stjórn Samkóps. Trúnaðarmaður 
Brunamálastofnunar ásamt ýmsum 
öðrum formanns- og nefndarstörfum.

Hef reynslu sem á þarf á að halda, þó 
til ára sé komin að einhverja mati. Hef 
áhuga og er gamall í hettunni.

Sigríður Poulsen 
Tilraunastöð HÍ í meinafræði 
að Keldum

Ég hef verið trúnaðarmaður til nokkura 
ára, varaformaður Íslenska bútasaums-
félagsins, skóla- og fræðslunefndar-
maður hjá Heimilisiðnaðarfélaginu ofl.

Uppstillinganefnd óskaði eftir því við 
mig.

Sigrún H. Jónsdóttir 
Foldaskóli

Sat í stjórn STRV og Sameykis. Hef mikinn áhuga á félagsstörfum 
og langar að leggja mitt að mörkum í 
stéttarfélagsmálum.

Sigrún Kristjánsdóttir 
ÁTVR - skrifstofa

Ég hef starfað fyrir félagið og fyrir mér 
eru réttindi launafólks sem eru hjá 
Sameyki mikið hagsmunamál.

Ég hef starfað lengi fyrir stéttarfélagið 
og vil gera það áfram.

Sigurður Bjarnason 
Menntamálastofnun

Já. Formaður sálarrannsóknafélagsins 
Liljunnar Akranesi Formaður hnefa-
leikfélags Akraness Stjórnarmaður 
Hagsmunasamtaka Heimilanna ofl.

Tel mig hafa eitthvað fram að færa.

Sólveig Guðmundsdóttir 
Ölduselsskóli

Nei. Til að taka þátt stefnumótun fyrir félag-
ið í samráði við stjórn og vinna í þágu 
fyrir okkar félagsmanna.

Stefán Gíslason 

USK Þjónustumiðstöð Stórhöfða

Hef lengi verið trúnaðarmaður. Til að hafa áhrif og láta gott af mér 
leiða.

Sveinn Pálsson 
Réttageðdeild Lsh

Ég hef verið formaður,ritari,gjaldkeri 
og sinnt fjölda trúnaðarstarafa fyrir 
nemendafélag, JCI, Lions, Meistara-
félag Suðurlands, starfsmannafélag 
Lsh, stjórn félagsliða og menntaráð 
Tækniskólans o.fl.

Hef alltaf haft mikinn áhuga á félags-
málum.

Trausti Jónsson 
Þjónustumiðstöð Árbæjar og 
Grafarholts

Trúnaðarmaður StRv í ÞM Vesturbæjar 
um árabil. Sat í fulltrúarráði 2005 – 
2007 StRv og tók þátt í 41. þingi BSRB. 
Núverandi trúnaðarmaður í Þjónustu-
miðstöð Árbæjar og Grafarholts.

Standa þarf vörð um störfin og áherslur 
í þeim þjóðfélagsbreytingum sem eiga 
sér stað á ógnarhraða ásamt öðrum 
aðkallandi verkefnum sem aldrei þrýtur 
langar mig að ávarpa og leggja mitt af 
mörkum við. 

Þórarinn Hjartarson 
Barðastaðir 35 
Reykjavíkurborg

Stjórnmálafræðingur og lýk bráðum 
við MPA í opinberri stjórnsýslu. Hef 
tekið þátt í fjölmörgum félagsstörfum 
meðfram námi.

Mig langar að hafa áhrif á stefnu 
Sameykis. Ég les kjarasamninga mér 
til gamans og þykir mér oft ábótavant 
hvernig staðið hefur verið á skýrleika 
á þeim 11 árum sem ég hef starfað á 
mínum vinnustað.

Þórunn Magrét Jónasar 
Fiskistofa 

Hef verið trúnaðarmaður undanfarin ár 
á Fiskistofu.

Var í fulltrúaráði síðasta tímabil og er til 
í að vera áfram.

Vesturland 2 fulltrúar

Kristín Guðjónsdóttir 
RSK Akranesi

SFR - Sameyki ýmislegt, trúnaðarmað-
ur, verkfallsnefnd, o.fl.

Viljug að starfa fyrir félagið og 
félagsmenn.

Norðurland Eystra 2 fulltrúar

Jóna Matthiasdottir 
Sýslumaðurinn á 
Norðurlandi eystra

Er núverandi trúnaðarmaður vinnustaðar 
míns auk þess að sitja í fulltrúaráði 
Sameykis. Var áður í 8 ár í stjórn Fram-
sýnar og formaður deildar skrifstofufólks 
innan Framsýnar auk fjölmargra annarra 
félagsstarfa.

Hef áhuga á málefnum okkar félags-
manna og koma að þeim fjölmörgu 
verkefnum og áskorunum sem felast í 
verkefnum Sameykis.

Guðrún Emilía Höskuldsdóttir
Vegagerðin Akureyri

Formaður í starfsmannafélagi, með-
stjórnandi í kvenfélagi og trúnaðarmað-
ur hjá Sameyki. Ég starfaði í fulltrúaráði 
síðustu 2 ár.

Ég er að skilja betur baráttu fólks á 
vinnumarkaði og langar að taka þátt í 
uppbyggingu.

Norðurland Vestra 2 fulltrúar

Suðurland 2 fulltrúar
Erlingur Arthursson 
Heilsustofnun NLFÍ

Já, formensku og önnur störf í íþrótta-
félagi.

Vill gera gagn fyrir mitt samstarfsfólk.

Ingunn Gunnarsdóttir 
Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Hef verið trúnaðarmaður vinnustaðar-
ins nokkuð lengi og áður varatrúnaðar-
maður. Hef verið í nokkrum nefndum í 
Power-talk og er formaður Lúðarsveitar 
Selfoss.

Hef áhuga á að taka þátt í störfum 
Sameykis.

Ingvar Kr. Hreinsson 
Skatturinn - Starfstöð Siglufjörður

Trúnaðarmaður frá 2009 Í stjórn 
Golfklúbbs Siglufjarðar í 26 ár þar af 
formaður í 14 ár. Hef setið í nefndum 
á vegum sveitarfélagsins og í stjórn 
íþróttabandalagsins.

Hef áhuga á að standa vörð um 
réttindi félagsmanna Sameykis.

Kjarasamningar ríkisins / sjálfseignastofnanir 10 fulltrúar

Helena Sigurbergsdóttir
Isavia Keflavíkurflugvöllur

Já með Sameyki til dæmis. Til að leggja mitt af mörkum.

Inga Lóa Steinarsdóttir 
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Lions, Íslendingafélag, Rauði krossinn. Mig langar að nýta krafta mína til 
góðs, verða fróðari og geta hjálpað enn 
frekar.

Reykjanes 2 fulltrúar

Anna Pálína Jónsdóttir 
Skógræktin

Er búin að vera varatrúnaðarmaður og 
síðar trúnaðarmaður hjá Skógræktinni í 
um 15 ár. Einnig hef ég verið í Félags-
ráði s.l 4 ár

Hef mikinn áhuga að starfa í félag-
smálum og er stolt að hafa verið kosin 
að starfa hjá SFR og síðar Sameyki.

Elva Dröfn Sveinsdottir 
Syslumaðurinn a Austurlandi

Hef verið í fulltrúaráði, nefndum og 
trúnaðarmaður hjá Sameyki. Hef starfað 
í sveitastjórnum og nefndum innan 
þeirra. Ýmsum nefndum innan leik,- 
grunn og framhaldsskóla ofl.

Hef mikinn áhuga á starfi stéttarfé-
lagsins og hef mjog gaman af að vera 
innan um okkar góða fólk hjá Sameyki.

Austurland 2 fulltrúar

Arndís Baldursdóttir 
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Í stjórn starfsmannafélags og kvenna-
kórs.

Hvatning frá félagi.

Vestfirðir 2 fulltrúar

Sveinfríður Högnadóttir 
Vegagerðin Ísafirði

Ég hef verið trúnaðarmaður hjá 
Sameyki í 2 tímabil og telmig því hafa 
reynslu á málum Sameykis.

Til að geta fengið meiri innsýn í störf 
Sameykis.

Hendricus E Bjarnason 
Skatturinn

Er trúnaðarmaður hjá Skattinum, var 
formaður starfsmannafélags SKÝRR 
á sínum tíma, sat í stjórn SKÝRR sem 
fulltrúi starfsmanna og var trúnaðar-
maður STRV.

Ég hef tíma, áhuga, getu og vilja.

Höskuldur Einarsson 
Vinnumálastofnun

Já t.d. Sameyki og ég hef unnið mikið í 
íþróttahreyfinguni ýmis konar félags-
störf.

Ég hef áhuga á stéttar og félagsstörf-
um.

Kristinn Jónsson 
Embætti landlaeknis

Hef verið trúnaðarmaður í bráðum 
10 ár og sit nú þegar í fulltrúaráði 
Sameykis.

Halda áfram á sömu braut og taka 
þátt í uppbyggingu og kjarabaráttu 
félagsins af fullum þunga.

Rafn Sigurgeir Sigurðsson 
Landhelgisgæslan

Nei. Vegna áhuga á þessu starfi.

Sigríður E. Sigurðardóttir 
Tryggingastofnun Ríkisins

Trúnaðarmaður. Gott skref í framhaldi af því að vera 
trúnaðarmaður.

Sigurður Svanur Pálsson 
Barnaverndarstofa

Hef verið í fulltrúaráði síðan það var 
sett á lagginar.

Hef áhuga á störum innan félagsins.

Þorsteinn Jónsson 
Raunvísindastofnun 
Háskóla Íslands

Hef áður verið í félagsráði. Áhugi.

Kjarasamningar sveitarfélaga / sjálfseignastofnanir 10 fulltrúar

Andrés Freyr Gíslason
Félagsbústaðir HF

Búinn að vera trúnaðarmaður í nokkur 
ár og tók þátt í að stofna Lionsklúbbinn 
Fjörgyn 1990. Starfað sem formaður, 
gjaldkeri, ritari og við nefndarstörf.

Ég hef áhuga á starfa fyrir Sameyki 
og geta tekið þátt í að móta stefnu 
félagssins.

Áslaug Finnsdóttir 
Borgaskóli

Trúnaðarmaður og í Fulltrúaráði til 
fjölda ára hjá Sameyki. Hjá STRV í 
samninganefnd og einnig starfað í 
fjölda annarra nefnda.

Brennandi áhugi á starfi stéttarfélags.

Birna Daðadóttir Birnir
Ársel frístundamiðstöð

Er í stjórn FFF, trúnaðarmannstörf í 
Náum Áttum fræðsluhóp um forvarnir 
ofl.

Hef mikinn áhuga á starfinu, vil oft vita 
meira. Hef lært margt síðan ég varð 
trúnaðarmaður en vil bæta við mig 
þekkingu.

Birna María Ásgeirsdóttir 
Borgarsögusafn Reykjavíkur

Trúnaðarmaður og í Fulltrúaráði í 
nokkur ár.

Ég vil halda áfram að bæta við mig 
þekkingu og miðla þeirri þekkingu 
til samstarfsmanna. Hafa áhrif á 
stefnumótun og kjaramál. Svo er þetta 
svo skemmtilegt og gefandi starf!

Ægir Hugason 
Aðalskrifstofa velferðarsviðs   
Reykjavíkur

Hef verið trúnaðarmaður fyrir StRv 
og Sameyki. Hef verið í fulltrúaráði 
undanfarið.

Til að taka þátt í áhugaverðu starfi og 
vinna að því að bæta kjör og réttindi fé-
lagsmanna í samstarfi við aðra fulltrúa.

Kjarasamningar SA ofl. 5 fulltrúar

Daði A.H. Sigmarsson 
Vinakoti

Varaformaður og stjórnarmaður 
Nemendafélags Háskólans á Akureyri 
Formaður Svæðisfélags Reykjavíkur 
Vinstri grænna 2012 - 2013.

Vil leggja mitt á vogarskálarnar til þess 
að bæta kjör og vinnuaðstæður hins 
almenna launþega. Tel að þar sé enn 
margt ábótavant til þess að jafna kjör 
í landinu.

Þorgeir Steingrímsson 
SÁÁ

Nei, vil auka hana. Var í síðasta fulltrúaráði, fannst það 
áhugavert og skemmtilegt. Langar að 
fá halda áfram þar.

Aðrir 51 fulltrúi

Styrmir Þór Davíðsson 
Þjóðminjasafn Íslands

Hef verið trúnaðarmaður í að verða 
tvö ár.

Hef mikinn áhuga á félagsstörfum fyrir 
mitt félag.

Hefur þú reynslu af félags-
störfum? Hvaða störf?

Hvers vegna viltu bjóða þig fram?Nafn og vinnustaður

90 fulltrúar sem kosnir eru af trúnaðarmannaráði


