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Starfsáætlun 2020 –  2 021 
Samþykkt á  aðalfundi  FLÍ  22.  júní  2020 

 
• Stjórn setur sér starfsreglur, skiptir með sér verkum og deilir ábyrgð af starfinu. Slíkar reglur 

gætu m.a. kveðið á um dagskrá og fjölda stjórnarfunda, utanumhald stjórnarsamþykkta, 
þátttöku varamanna í stjórnarstörfum, skil á upplýsingum um einstaka þætti starfsins og 
reglulegar upplýsingar til félagsmanna um það helsta í starfinu s.s. upplýsingar um 
samningsbundnar launahækkanir. 

• Endurnýja heimasíðu félagsins og auka umferð um hana, m.a. með því að miðla þar 
upplýsingum um störf stjórnar og hvetja félaga til að uppfæra upplýsingar um sig á rafrænu 
félagatali. Einnig að virkja félaga til að deila skoðunum sínum og áhugaverðu efni á fb-síðu 
félagsins. 

• Halda skrá yfir verkefni félagsmanna hjá samningsaðilum FLÍ, með það að markmiði að tryggja 
samningsbundin réttindi og skil á félagsgjöldum, sem standa undir rekstri FLÍ.  

• Vinna upplýsingar fyrir leikstjóra sem kjósa að starfa sem verktakar, þar sem fram koma 
hlutfallstölur sem rétt er að miða við þegar verktakaálag er reiknað, ásamt áminningu um að 
standa skil á gjöldum til FLÍ til varðveislu félagsréttinda. 

• Samtal við yngri félaga í FLÍ um störf og starfskjör leikstjóra, aðstoðarleikstjóra og dramatúrga 
með það að markmiði að styrkja kjörin og auka fagmennsku í listgreininni. 

• Kanna áhuga félagsmanna á frekara samtali um fagmennsku í leikstjórn og í sviðslistum 
almennt, t.d. með því halda úti virkum hópum á samfélagsmiðlum eða með málþingum, 
mögulega í samstarfi við stofnanir í geiranum. 

• Hefja viðræður við Sjálfstæðu leikhúsin og Bandalag íslenskra leikfélaga um launaviðmið og 
önnur starfskjör leikstjóra.  

• Gera könnun á eftirlaunastöðu félagsmanna og lífeyrisréttindum, leita eftir samstafi við önnur 
stéttarfélög listamanna t.d. FÍL, FÍH og SÍM. Verkefnið gæti mögulega hentað sem 
samstarfsverkefni undir hatti BÍL. 

• Kanna leiðir til að tryggja kjör og réttindi erlendra leikstjóra sem ráðnir eru til starfa hjá 
íslenskum leikhússtofnunum, t.d. með því að útbúa bréf með útdrætti um helstu samningskjör 
og senda þeim. Einnig með samtali við systurfélög á Norðurlöndunum. 

 
 


