Kæru félagar

Ég hef starfað sem flugmaður og flugstjóri hjá Icelandair síðan 1984. Þó að
flugið hafi orðið fyrir valinu sem minn starfsvettvangur þá hefur áhugi minn
líka verið mikill á svið fjármála og fjárfestinga. Í námi mínu í vélaverkfræði við
HÍ valdi ég rekstarfræði- og stjórnunaráfanga í valgreinum. 20 árum síðar
skráði ég mig í nám í verðbréfaviðskiptum þar sem ég tók síðan próf í
lögfræði, viðskipafræði og verðbréfamiðlun. Árið 2010 lauk ég MBA námi
(Master of Business Administration) við HR þar sem mín uppáhalds fög voru
hagfræði, fjármál og samningatækni.
Ég hef gengt ýmsum trúnaðarstörfum hjá FÍA, m.a. sat ég í stjórn FÍA á
árunum 1991-1993 þar sem ég starfaði sem gjaldkeri félagsins. Frá 2015 hef ég setið í stjórn Sjúkrasjóðs
FÍA þar sem ég var gjaldkeri framan af.
Lífeyrissjóðurinn okkar, EFÍA, skiptir okkur miklu máli. Öll viljum við eiga kost á góðum lífeyri við
starfslok en jafnframt viljum við eiga kost á hagstæðum lánum við húsnæðiskaup. Þetta er fín lína sem
þarf að rata til að tryggja hvort tveggja og án þess að taka of mikla áhættu. Þekking á
fjármálaumhverfinu er mikilvæg s.s. fjárfestingarkostum, áhættu og dreifingu fjárfestinga ásamt lögum
sem lúta að fjármálastarfsemi.
Í samtölum mínum við starfsfélaga finn ég að þau sem eru að íhuga kaup á húsnæði hvort sem er í
fyrsta sinn eða íhuga stækkun, geta mörg hver ekki nýtt sér húsnæðislán hjá EFÍA vegna takmarkandi
lánareglna og þurfa því að fá bankalán sem bera almennt hærri vexti. Það er mikilvægt að stjórn
sjóðsins skoði hvort ekki sé hægt að rýmka lánareglur án þess að það komi niður á ávöxtun sjóðsins
eða áhættu.
Dreifing fjárfestingaráhættu sjóðsins er mikilvæg. Erlendar fjárfestingar eru nú um 28 % af eignum
sjóðsins og spurning hvort að það megi ekki auka erlendar eignir alla vega í 35-40% . Í lögum um
starfsemi lífeyrissjóða er hámarkið 50% í erlendum eigunum til að það sé ekki tekin of mikil
gjaldmiðlaáhætta.
Þó að stjórn EFÍA hafi kosið að úthýsa fjárvörslu og umsýslu sjóðsins til Arion banka þá er mikilvægt að
stjórn sjóðsins sé ávallt með puttana á púlsinum og fylgist vel með fjárfestingum sjóðsins í okkar
síbreytilega fjármálaumhverfi.
Ég finn fyrir að það er þörf fyrir meiri fræðslu bæði varðandi val við lántöku húsnæðislána og varðandi
mismunandi leiðir við séreignasparnað og hef því áhuga að efla fræðslu meðal félagsmanna.
Ég býð mig fram í aðalstjórn EFÍA og er mjög meðvituð um þá ábyrgð sem því fylgir að sitja í stjórn
lífeyrissjóðs.
Nú er þetta í fyrsta skipti sem kosið er í stjórn EFÍA. Tökum virkan þátt og nýtum kosningarréttinn. Góð
þátttaka er mikilvæg – sjóðurinn skiptir okkur öll miklu máli.

Með vinsemd,
Sigríður Einarsdóttir
English version below:

Dear fellow pilots,
I have worked as a pilot and captain for Icelandair since 1984.
Although flying has been my chosen career path, I’ve also had much interest in the fields of finance
and investment.
During my studies as a mechanical engineer at the University of Iceland, I chose operations and
management as elective courses.
Twenty years later, I enrolled in school to get my securities brokerage license, where I took courses in
law, business, and securities transactions.
In 2010, I graduated with an MBA from the Reykjavík University, where my favorite courses were
economics, financing, and negotiation technique.
I have served FÍA in a number of ways, e.g. as a FÍA board member from 1991-1993 where I served as
the Association’s cashier. Since 2015 I’ve been a board member of the FÍA sickness fund, in part as
cashier.
Our pension fund, EFÍA, is very important to us. We all want the option of having a good pension at
the end of our careers, but also, to have access to favourable mortgages when buying our homes. To
ensure both, is a fine line to tread without taking too many risks. Knowledge of the financial
environment is important, such as financing options, risk and spread of investments, as well as laws
that govern financial operations.
In discussions with my colleagues, I have learned that there is a need for more information
and education, both in terms of mortgages and in regards to additional pension savings, so I would like
to focus on increasing education for the fund members.
I put my name forth as a candidate for the board of EFÍA, and I am very conscious of the great
responsibility involved in sitting on the board of a pension fund.
We are now voting for the EFÍA fund for the first time. Let’s all be active and use our right to vote.
Good participation is vital – the pension fund is of great importance to us all.

Best regards,
Sigríður Einarsdóttir

