DAGSKRÁ 197. fundar
stjórnar LSS haldinn fimmtudaginn 11.03. 2010 kl. 18:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, FH, BV, IGG, SvB, BI, BKr, VLF.
Gestir: Eggert Karvelsson, Jón Emil Árnason, Guðmundur Guðjónsson og Darri
1. Fundargerð síðasta fundar.
Sþ
2. Inntaka nýrra félaga
Valtýr Gíslason kt. 281273-3379. Sþ.
Frá síðasta fundi.
Sigfús Heiðar Árdal Jóhannsson kt. 091273-3499. Sþ.
Bjarni Höskuldsson. Frestað.
3. Ársþingið
Verið er að leggja lokahönd á ársreikningana. Reksturinn skilar rúmri milljón í
hagnað á síðasta ári. Framkvæmdastjóri kynnti hugmyndir að lagabreytingum.
Tilgangur þeirra er að skerpa á umhverfi deilda og vali á þingfulltrúum. Sþ að
leggja þær fyrir þingið. Ákv að SBB og VLF leggist yfir tillögur og ályktanir fyrir
þingið. Undirbúningshópur fyrir stofnun Fagdeildar slökkviliðsmanna skilar af sér
á mánudag. Athuga þarf mögulega fjölgun í stjórn LSS vegna þess.
Ákveðið að reyna að fá sömu menn og síðast sem þigforseta; Höskuld og Ólaf.
Stjórnarfundur verður fyrir þingsetningu kl. 10:00 þann 16. apríl.
4. Orlofsmál
Búið er að semja um kaup á orlofsforritinu “Frímann” og verður það komið i
gagnið fyrir ársþingið og í fulla virkni í september.
5. Samstarfsnefnd LSS og LN
6. Kjaramál
Á þriðjudag verður fundur með fulltrúum LN til að endurskoða textann í
kjarasamningnum. Á morgun verður fundur hjá BSRB með þeim aðildarfélögum
sem semja við ohf félög. Umræður um nauðsyn þess að “forgangsréttarákvæði”
komist inn í nýjan samning við SA. Athuga þarf sérstaklega; Lífeyrisréttindi,
veikindarétt og orlofsmál. Leitast verður eftir samvinnu við þau BSRB félög sem
semja við ohf. Ákveðið að kalla saman Kjararáð vegna flugvallarmálsins og
þeirrar staðreyndar að of fáir slökkviliðsmenn eru á vakt á Reykjavíkurflugvelli.
7. Dómsmál
-ráðning í Þingeyjarsveit. Málið er hjá lögfræðingi LSS. Hann hefur rætt við
ráðuneytið og Brunamálastofnun.
-ráðning hjá B-AH. Málið er hjá lögfræðingi LSS og verður kært.
-ráðning hjá Fjarðarbyggð. Tvær nýráðningar þar sem hvorugt uppfyllir skilyrði
um menntun.
8. Sjúkraflutningar
Farið var yfir auglýsingu frá HÞ vegna afleysingarmanns í sjúkraflutninga. Búið
að senda athugasemd til þeirra frá SvB. Reglugerð um sjúkraflutninga mjakast
hægt. SvB sagði frá ráðstefnu um sjúkraflutniga sem hann var á.

9. Flugvellir
-Flug-Kef ohf. EK, JEÁ, D og GG sátu fundinn undir þessum lið.
Umræður um stöðu mála varðandi slökkviliðsmenn á Reykjavíkurflugvelli. Kef ohf
segir að þeir séu með verktakasamning við Flugstoðir ohf en komi ekki við
ákvarðanataka um mönnun. Ábyrgðin er hjá Flugstoðum en Kef ohf er með
verkstjórnarábyrgð á mönnunum.
Rætt um hvort LSS geti sett verkbann á það vinnufyrirkomulag að einungis séu tveir
slökkviliðsmenn á dagvakt á Reykjavíkurflugvelli. Rætt um að gera kröfu á Flugstoðir
ohf um gerð kjarasamnings vegna slökkviliðsmanna á flugvöllum. Setja fram kröfur
um kjör og öryggi þeirra sem vinna á öllum flugvöllum.
10. Önnur mál:
a) Rauði haninn
a) 70 manns til Leipzig. 90 hafa sótt um. Ferðanefnd er komin á laggirnar.
b) boð frá FÍS til SBB á ráðstefnu.
c) frumvarp um brunamál. LSS mun skila inn umsögn fyrir 26. mars. Ath atriði
eins og tryggingar, fastklemmt fólk og notkun orðsins námskeið í stað náms.
d) ályktun frá BSRB vegna verkfallsaðgerðir flugumferðastjóra
e) málaferli. Tapaðist í hæstarétti SLS.
f) kjararáð. Ákv að boða fund 16.03, kl. 11:00.
g) Umræður um þá stöðu að maður úr eldvarnaeftirliti er settur á vaktir.
Fundi slitið 20:57

