208. fundur stjórnar LSS haldinn miðvikudaginn 07.09 2011 kl.
13:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Boðuð forföll: JS, IGG,
Mættir; SBB, SvB, BKrÞ, EK,GB (í fjarfbún)BV og VLF

1. Fundargerð síðasta fundar.
SÞ
2. Inntaka nýrra félaga
Eftirtaldir aðilar voru samþykktir;
Sverrir Örn Jónsson
kt. 010381-4289
Birgir Ingimarsson
kt. 190665-5779
Kristján Haraldsson
kt. 080261-5199
Anton Kristinn Guðmundsson kt. 120193-2959
Hreinn Sverrisson
kt. 280693-3599
Hermann Valdi Valbjörnsson
kt. 110488-2709
Óskar Óskarsson
kt. 100869-5949

-sjúkraflutningam. auka
-sjúkraflutningamaður
-slökkviliðsmaður
-hlst slökkviliðsmaður
-hlst slökkviliðsmaður
-sjúkraflutningamaður
-sjúkraflutningam. auka

3. Kjarasamningar
-SNS, starfsmat fyrir LSS er í vinnslu. Slökkviliðsstjórar eiga að skila inn
starfslýsingum. Nefnd sett saman úr tveimur flulltúum frá LSS og tveimur frá
SNS mun vinna starfsmatið á næstu mánuðum.
Skoða greinar 3.4.3 og 3.4.5. Ath dagsetning v skil á gögnum 10.2.2.
-Isavia, nefnd um viðbótarstörf. Nýji kjarasamningurinn er hefðbundinn. Auk
þess er bókun um nefnd sem á að skoða möguleika á að slökkviliðsmenn taki að
sér aukastörf.
-SNR, nýr kjarasamningur. Búið er að halda tvo fundi. SNR hugnast ekki fylgja
áfram aðalkjarasamningi LSS og SNS þar sem „Starfsmatið“ er komið inn. SNR
notar ekki það kerfi og auk þess telur SNR að sjúkralfutningarnir verði áfram hjá
SNR (að þeir færist ekki frá Hsu yfir til BÁ). SNR vinnur grunndrög og stefir á að
klára samninginn í september, með upphafsgilsi í júní.
4. Sjúkraflutningar
-ráðningarmál á Vesturlandi
Farið yfir gögn í ráðningarmáli hjá HVE; auglýsing, umsókn, beiðni um
rökstuðning og svarbréf við því. Tveir umsækjenda eru ekki sáttir og hefur annar
þeirra óskað eftir að LSS og lögfræðingur félagsins taki málið aðsér og kæri til
IRR og UA.
Ákveðið að LSS taki málið að sér og fái það í hendur lögmanni félagsins með
kæru í huga. BR þarf að undirrita beiðni til LSS og samþykki fyrir því að ef máið
vinnst þá sé ekki gengið frá samningum við HVE án þess að HVE greiði
málskostnað LSS.

5. Fulltrúaráðsfundur
Ákveðið að halda fundinn í desember þar sem stefnt er að ljúka vinnu við
Starfsmatið í nóvember.

6. Ársþing
Umræður um tímasetning á þinginu 2012, mars eða apríl. Mikið um frídaga og
fermingar í apríl og spurning að hafa þingið í mars. Ákveðið að skoða
dagsetninguna fyrir næsta stjórnarfund.
Uppstillinganefnd þarf að kjósa á Fulltrúaráðsfundi í haust.

7. Eldvarnavika
Árleg Eldvarnavika verður vikuna 18. – 25. nóv. Átakið verður með hefðbundnu
sniði. TM verður áfram aðalstyrktaraðili.
8. Samstarfsnefnd
Fundur í samstarfnefnd LSS og SNS var haldinn 6. sept. Á dagskrá var;
Túlkun á grein 5.8.2 í kjarasamningi. Vísað heim í hérað.
Endurskoðun á kafla 14. Vísað til næsta fundar.
Umræður um túlkun á biðtímaákvæði vegna Sjúkraflugsákvæði í kjarasamningi.
Skoðað milli funda.

9. Önnur mál:
a) Stjórnarfundir í vetur
Ákveðið að halda næstu fundi; 5.10 2.11 7. 12.
b) Laganefnd Ákveðið að skipa Garðar, Borgar og Bjarna Kr.
c) Bréf frá Hermanni. Kynnt. Í ljós hefur komð að allir hundar sem voru notaðir í
björgunarstörfum Tvíburaturnunum hafa greinst með krabbamein.
d) Frítökuréttur á Akureyri. Kynnt samkomulag um uppgjör 7 ár aftur í tímann.
e) 15.000kallinn hjá SHS. Kynnt samkomulag.
f) Bréf frá Umhverfisráðuneytinu vegna ráðningamála.
g) Aðildargjöld til BSRB. Innan BSRB eru áform um að breyta aðildargjöldum
aðildarfélaga til BSRB. Nái ákveðnar tillögur fram að ganga getur það verið
mjög íþyngjandi fyrir rekstur LSS.

