189. fundur stjórnar LSS haldinn fimmtudaginn 16.apríl 2009 kl.
18:00 á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, SvB,FH, IGG,BKrÞ, BV, VLF.
Boðuð forföll: BI og AH.

1. Fundargerð síðasta fundar.
sþ.
2. Inntaka nýrra félaga
Hrönn Arnarsdóttir kt. 270668-5509, sjúkraflutningar. sþ
Eyþór Jón Gíslason kt. 010475-5709, sjúkraflutningar. sþ
Ólafur Guðbjörn Skúlason kt. 240550-4979, sjúkraflutningar. sþ
3. Slökkviliðsmaðurinn
Blaðið verður gefið út í maí/júní. Söfnun auglýsinga gegnur vel.
4. Málefni hlutastarfandi sjúkraflutningsmanna Hsþ og Hsu
Deila vegna uppsagna hlutastarfandi sjúkraflutningamanna á Hvolsvelli er leyst og
hafa uppsagnirnar verið dregnar til baka. Fyrirkomlagi F3 og F4 verður breytt þannig
að það verði að mestu unnið frá Selfossi á dagvinnutíma.
Deilan á Þórshöfn er óleyst. Sjúkraflutningamennirnir litu á breytingarnar sem
uppsagnir og skiluðu inn símunum 31. mars. Formaður og framkvæmdastjóri áttu
fund með forstjóra HÞ. Hann ætlar að leysa málið með þeim mönnum sem eru á
Raufarhöfn. Framvindan er óljós.
5. Reglugerð fyrir Sjúkraflutninga
Formaður fagdeildar sjúkraflutnigamanna SvB, fundaði með Sveini Magnússyni
yfirlækni og er hafin vinna við gerð nýrrar reglugerðar og breytingu á námsskrá.
Næsti fundur verður í næstu viku. Uppkast er í yfirlestri hjá lögfræðingi ráðuneytisins
og er væntanlegt á næstu dögum.
6. Stjórn Sjúkraflutningaskólans
Fundur í gær. Farið yfir mál tengd reglugerðinni. Ákveðið að hefja vinnu við
endurskipulagningu á námsskrá fyrir sjúkraflutningaskóla.
7. Samstarf LSS og FSÍ
Bréf frá Félagi slökkviliðsstjóra þar sem boðið er fram aukið samstarf við LSS
(sjá meðf). Sþ að formaður og framkvæmdastjóri taki sæti í samstarfsnefnd.
8. Erlent samstarf IFFU og EFFU
Formaður og varaformaður fóru á ráðstefnu og stofnfund alheimssamtaka
slökkviliðsmanna í Vancover. Kynnt ýmis samtök. Rætt vítt og breytt um málefni
slökkviliðsmanna s.s. gallamál, vinnusjúkdóma auk nauðsyn á meiri samvinnu og
upplýsingastreymi milli landa. Næsti fundur verður 2012. Símafundur 28. apríl hjá
EFFU. Rætt um nauðsyn þess að nýta fjarskiptakerfi, t.d. Skype.
9. Önnur mál:
a) Bréf. Frá slökkviliðsmönnum á Keflavíkurflugvelli. Óskað er eftir styrk vegna
söguritunar. Sþ að veita 100.000kr núna og endurskoða möguleika á frekari
styrkveitingu á næsta ári.
b) Logi og Glóð. Grunnhugmyndin er frá SHS. Umræður um greiðslur fyrir
höfundarrétt. Ákveðið að boða GHG á fund til frekari upplýsinga.

c) BÁ. Béf frá BI. Stjórnin telur ekki rétt að álykta um ágreiningsmál innan BÁ á
meðan málið er í vinnslu milli formanns BÁ og LSS. Varðandi fyrirspurn um
setu ef stjórnarmaður hættir í starfi þá segir í 18. grein laga LSS:
“Ef

stjórnarmaður gengur úr félaginu, eða hættir stjórnarstörfum, skal varamaður taka
sæti hans, en kjósa skal í hans stað á næsta aðalþingi.”

Greinin tekur einungis á því ef stjórnarmaður hættir í félaginu, eða hættir
stjórnarsetu. Ef BI hyggst vera áfram í félaginu sem hlutastarfandi
sjúkraflutningamaður þá virðist ekki skylt að gera breytingar.
d) Orlofshús. Ábendingar komu fram um að endurnýja þurfi húsbúnað í
Munaðarnesi. T.d. borð, stóla, útiljós, gardínur, matarstell. Jafnframt þurfi að
Smíða skjólvegg fyrir heita-pottinn og bera á pallinn. Rætt um að hópur fari í
ferð og vinni og grilli. Tillaga um að niðurgreiða „útilegukort“. Vísað til
orlofsnefndar.
e) Fræðslunefnd. Rætt um að kalla nefndinasaman og athuga með námsstefnu.
Fundi slitið 20:30

