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Nýsveinahátíð í tólfta sinn
Þann 3. febrúar sl. var Nýsveinahátíð IMFR haldin í tólfta sinn í
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Húsfyllir var en að þessu sinni var
27 nýsveinum veitt viðurkenning með stuðningi frá fjölmörgum
styrktaraðilum, samtals 18 silfur og 9 brons.
Rannveig Rist hlaut þann heiður að vera valin Heiðursiðnaðarmaður
félagsins 2018 en hún nam vélstjórn og vélvirkjun áður en hún
menntaði sig frekar. Sem núverandi forstjóri Rio Tinto á Íslandi hefur
hún m.a. gefið ófaglærðum starfsmönnum tækifæri á að mennta sig
með námi í Stóriðjuskólanum, stutt af Borgarholtsskóla. Rannveig
þakkaði fyrir sig og flutti stutta tölu.
Ræður voru fluttar en til máls tóku m.a. formaður félagsins, Valbjörg

Elsa Haraldsdóttir, Forseti Íslands, Hr. Guðni Th. Jóhannesson, flutti
hátíðarávarp, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningar
málaráðherra, flutti hátíðarræðu m.a. um eflingu verkmenntunar á
Íslandi og að hlúa þurfi að allri handverksmenntun, Sigrún Bryndís
Gylfadóttir, sem hlaut viðurkenningu árið 2015, sagði frá eftirmála
þess og frekara námi og Dagur B. Eggertsson flutti lokaávarp.
Að vanda var vandaður tónlistarflutningur í umsjón Voces
Masculorum og Ara Ólafssonar. Ari flutti m.a. Eurovision lag ársins
en undirleikur hjá honum var í höndum Hólmfríðar Sigurðardóttur.
Að lokinni vel heppnaðri hátíð voru bornar fram léttar veitingar.

Hádegisverðarfundur 2017

Að venju var haldinn hádegisverðarfundur með jólalegu ívafi þar sem
fundinn ber að jafnaði uppá fyrstu helgi í aðventu. Fundurinn fór fram
í baðstofu Iðnaðarmannahússins en glæsilegar veitingar, í umsjón
Davíðs Magnússonar og Odds Rafnssonar frá Brikk, voru fram bornar
í samkomusal. Helsta verkefni fundarins var inntaka nýrra félaga. Orri
Páll Ormarsson, sem ritaði æviminningar Gunnars I. Birgissonar, las
upp úr bókinni og sagði frá aðdraganda og tilurð hennar. Jólasveinninn
Kertasníkir kom í heimsókn og aðstoðaði við happdrætti þar sem fjöldi
glæsilegra vinninga voru í boði.

Ávarp formanns

Innihald þessa fréttabréfs er fyrst og fremst örstutt myndbrot af
viðburðum í starfi félagsins síðustu mánuði. Þrátt fyrir góðan ásetning,
tókst ekki að tilgreina innihald allra myndanna að þessu sinni en þær
tala sínu máli.
Eftir viðburðarríkt tímabil, sem m.a. samanstóð af norrænu þingi,
Nýsveinahátíð og 150 ára afmælisfagnaði, hófst undirbúningur
frumsýningar heimildarmyndarinnar um afmæli félagsins (sjá aðra
frétt).
Í október hófst undirbúningur fyrir móttöku fulltrúa sveinsprófsnefnda,
verkmenntaskóla og formanna allra fagfélaga. Móttakan fór fram í
húsnæði félagsins þann 25. október og komu þar saman 45 manns.
Ekki hefur fundist fullkomin leið til þess að fá alla þá, sem koma að
undirbúningi nemenda fyrir sveinspróf, til að mæta en heimasíða
félagsins og kynningarbæklingur hjálpa þar til. Þessu tengt er í vinnslu
stutt myndband sem verður sent til allra verkmenntaskóla í landinu.
Um leið og móttökunni lýkur hefst undirbúningur fyrir Nýsveina
hátíðina og er fyrsta verk að senda Forseta Íslands, borgarstjóra og
ráðherrum boð en viðvera þeirra er ein af grunnstoðum hátíðarinnar.
Í nóvember var boðið til afmælishátíðar Kaupmannahafnarfélagsins
þar sem vel var tekið á móti öllum fulltrúum Norðurlandanna.
Í nóvember var samið við Maríu Hallbjörnsdóttur um að vinna fyrir
félagið verkefni tengd Nýsveinahátíð. Tók hún sérstaklega að sér
samskipti við sveinsprófsformenn og fagfélögin, sem styrkja hátíðina
og leggja jafnframt til fána sína en fánaborgin umvefur þessa athöfn og
gefur henni virðulegan og hátíðlegan blæ.
Eldri fánar, sem prýða fánaborgina, minna okkur á arf fortíðarinnar og
sögu iðnaðarins á Íslandi.
Í nóvember, desember og janúar fer fram samfelldur undirbúningur
fyrir Nýsveinahátíðina. Aðgerðarlistinn er langur og mikilvægt að hvert
verkferli sé unnið af kostgæfni og koma margar hendur þar að.
Kæru félagar ég minni á tilgang félagsins sem er að efla menningu
og menntun iðnaðarmanna og styrkja stofnanir sem starfa í þeirra þágu
og það er skyldu okkar að halda kyndli félagsins hátt á lofti og halda
loganum lifandi. Nú á lokaferli formanns er mér efst í huga hversu
áhugaverð og fræðandi þessi 5 ár hafa verið og vil nota þetta tækifæri
og þakka félögum IMFR fyrir samstarfið.
Valbjörg Elsa Haraldsdóttir

Aðalfundur 2017

Þann 3ja maí var aðalfundur félagsins haldinn í baðstofunni, sem
er á efstu hæð gamla Iðnskólans við Lækjargötu. Góð mæting var
og tekið á dagskrá samkvæmt lögum félagsins auk þess sem nýir
félagar voru teknir inn með hefðbundnum hætti. Rætt var um
stöðu félagsins, framtíð þess og ýmislegt fleira.

Ólafur Ragnar Grímsson
heiðraður

Herra Ólafur Ragnar Grímsson hefur verið verndari Nýsveinahátíðar
Iðnaðarmannafélagsins frá upphafi til ársins 2016.
Hann hefur sýnt félaginu og iðnmenntun á Íslandi ómældan stuðning
þessi ár og þökkum við framlag hans með því að veita honum
heiðursviðurkenningu IMFR.

Frumsýning heimildar
myndarinnar um IMFR

Í tilefni 150 ára afmælis félagsins, ákvað stjórn að láta útbúa
heimildarmynd um félagið með styrk frá SI og Iðnaðarráðuneytinu.
Var Halldór Árni Sveinsson fenginn til að sjá um verkið. Frumsýning
myndarinnar fór fram þann 25. september í Laugarásbíó. Mættu þar á
annað hundrað félagar og gestir og nutu veitinga fyrir sýningu, sem tók
um klukkustund. Var góður rómur gerður að framtakinu.

Heimsókn í Fjölbrautar
skólann í Breiðholti

Félögum IMFR var boðið í heimsókn af skólameistara, fr. Guðrúnu
H. Guðmundsdóttur. Hún bauð gesti velkomna og kynnti, ásamt
fagstjórum, skólann og þær námsbrautir og valgreinar sem hann býður
upp á. Höfðinglega var tekið á móti okkur með fróðleik og léttum
veitingum.

Heiðursiðnaðarmenn

Í afmælishófi IMFR voru sjö félagar heiðraðir fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.
Á myndinni eru Valbjörg Elsa Haraldsdóttir, Gylfi Einarsson, Pétur Siguroddsson, Sigurður Guðmundsson, Jón Ólafur Ólafsson, María Hallbjörnsdóttir,
Guðmundur Ó. Eggertsson og Ásgrímur Jónasson.

Stjórn og viðburðanefnd IMFR

Fremri röð: Halldór Þórður Haraldsson,
gjaldkeri, Valbjörg Elsa Haraldsdóttir, formaður
og Guðmundur Páll Ólafsson, varaformaður.
Aftari röð: Pétur Haraldsson, Trausti
Víglundsson, Katrín Þorkelsdóttir, Hjörtur
Guðnason, Baldur Sæmundsson, (öll í
viðburðanefnd) og Jón Svavarsson, ritari. Á
myndina vantar: Baldur Gíslason, Baldvin
Heimisson, Bárð Guðlaugsson og Kristínu
Magnúsdóttur úr viðburðanefndinni.

Aðalfundur 2018

Aðalfundur Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík verður haldinn í baðstofu félagsins,
Lækjargötu 14 a, þriðjudaginn 8. maí 2018 kl. 20.00.
Húsið opnar kl. 19.00 og verður boðið upp á léttar veitingar fyrir fund og kaffi og köku eftir hann.

Dagsskrá

Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.
Ítarleg dagskrá mun liggja fyrir á fundinum.
Óski félagsmenn IMFR þess að kynna sér reikninga félagsins fyrir aðalfundinn, munu þeir liggja frammi í aðstöðu
félagsins Súðarvogi 7, milli kl. 17.15 og 19.00 mánudaginn 30. apríl.
Ritnefnd fréttabréfs: Jón Svavarsson og Hjörtur Guðnason. Ljósmyndir: Jón Svavarsson. Prentun Ísafoldarprentsmiðja

