209. fundur stjórnar LSS haldinn miðvikudaginn 05.10 2011 kl. 13:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, SvB, FH, IGG, BKr, VLF GBriem í síma.
Forföll: EK,JS

1. Fundargerð síðasta fundar.
Sþ
2. Inntaka nýrra félaga
Anna Louise Ásgeirsdóttir kt. 261286-2629 sjú. Sþ.
David Potrykus kt 230578-4199 slm. Sþ.
3. Kjarasamningar
a. Launakönnun BSRB netföng. Bréf frá BSRB um að fara í launakönnun fyrir öll
aðildarfélög. Kanna á kynbundin launamun samkvæmt samþykkt frá síðasta BSRB
þingi. Ekki áhugi hjá LSS þar sem launaupplýsingar eru oft notaðar gegn LSS.
b. Starfsmat Umræður um starfsmatsvinnuna. Félagsmenn eru að svara
grunnupplýsingum heima í héraði. Í framhaldinu mun SvB aðstoða.
c. LSS og SNR. Samningaviðræður ganga hægt.

4. Sjúkraflutningar
a. Skipun í fagráð. Ákveðið að skipa áfram Sveinbjörn Berentsson og Sverrir Björn
Björnsson til vara.
b. Ráðningamál hjá HVE Mál Bjarna og Hauks komin til lögfræðings LSS. Stefnt að
kæru til Umboðsmanns Alþingis.
c. Grein í blað Hjartaheillar. Óskað eftir að SvB skrifi grein í blaðið.
5. Fulltrúaráðsfundur 07/12
a. Hvað brennur á félagsmönnum Senda fyrirspurn til 1. fulltrúa. Á dagskrá verður
Starfsmatið ofl.
6. Ársþing
a. Tímasetning 20 og 21.apríl 2012. Lagt til að það verði 23. og 24. mars 2012.
b. Lagavinna nefnd til starfa, Fagdeild Slökkviliðsmanna þarf að virkja.
c. Hverjir gefa kost á sér til stjórnarsetu áfram. Lagt fram til umhugsunar
7. Eldvarnavika 17. – 24. nóv.
Undirbúningur er í gangi. Bæklingar komir í hús.

8. Önnur mál:
a. Breytingar hjá Sl. Akureyrar. Uppsagnir vegna uppsögn Isavia á verktakasamningi.
Slökkviliðsstjóri hefur lagt fram hugmyndir að breytingum á skipuriti.
b. Yfirlýsing til handa LL. Ákveðið að senda stuðningsyfirlýsingu við rétt tækifæri
c. Stefan Magnusson. Ráðstefna um Skellefteå. Styrkur hefur fengist frá
starfsmentunarsjóði til að fá fyrirlesara hingað.

d. Gestir verða á næsta stjórnarfundi Formaður og framkvæmdarstjóri BSRB
e. Aðildargjöld til BSRB. 0,36% af grunnlaunum í dag. M.a. tillaga um 0,29% af
heildarlaunum, sú leið þýðir 54% aukningu fyrir LSS. Stjórn LSS lýst illa á þessa
tillögu.
f. Tölvumál deilda. Hugmynd um að opna netaðgang fyrir 1. fulltrúa að gögnum héðan.
Skoða.
g. Sumarbústaðirnir. Umræður um að gera breytingar innanhúss.

