220. fundur
stjórnar LSS haldinn fimmtudaginn 10.01 2013 kl. 15:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, FH, IGG, EK, BKr,SB,VLF

1. Fundargerð síðasta fundar
Sþ.
2. Inntaka nýrra félaga
Engar umsóknir
3. Ritnefnd LSS. 15:15
Bjarni Ingimarsson og Sigurjón Ólafsson kom á fund stjórnar. Umræður um verkefni
Ritnefndar þ.m.t. aðkoma að heimasíðunni og Afmælisriti LSS. Ákveðið að boða
nefndina og verkefnastjóra blaðsins á fund til að fara yfir efnistök. Stefnt er á að blaðið
sem verður tileinkað 40 ára afmæli LSS, komi út í byrjun maí.
4. Orlofsmál Kaup á íbúð
Tafir hafa orðið hjá verktakanum „Austurblokkin“ við uppgjör við Droma. Kaupin ættu
að geta farið fram í mánuðinum og íbúðin að vera klár til útleigu í lok febrúar. Nú þegar
eru farnar að berast fyrirspurnir um þessa íbúð í mars.
5. Samningsforsendur kjarasamnings
Samtök atvinnulífsins og ASÍ eru að ræða um hvort forsendur séu fyrir því að segja upp
kjarasamningum. Ef svo verður þá fellur LSS samningurinn úr gildi vegna
samningsforsenda í þeim samningi. Fundur var hjá BSRB um málið. Þar var m.a. rætt
um samskipti aðla, bætt vinnubrögð, nauðsyn þess að bæta viðræðuáætlun, samningur
taki við af samningi og aukin völd til Ríkissáttasemjara.
Ákv að senda á kjararáð beiðni um að BSRB fari með forsendubrestarmálið.

6. Starfsmatið Staðan nú
Búið að kynna Starfsmatið fyrir atvinnumönnum utan Sauðárkrók og Ísafjörð.
Endurmatsferli er að fara af stað og eru nokkrir lausir endar sem er verið að reyna að fá
samstarfsnefndina til að hnýta.
7. Samskipti LSS og SNS
Formaður og framkvæmdastjóri funduðu með formanni SÍS 13. des um samskipti SNS
og LSS.
Þarf að skoða 1. mars launahækun og meðferð á þrekálagsgreiðslum hjá BS.
8. Sjúkraflutningar
Fundur verður í næstu viku með samninganefnd SNR vegna Stofnanasamningsgerðar
fyrir sjúkraflutningamenn hjá HSU.
Reglugerð um réttindi menntun og skyldur sjúkra 1110/2012.
9. LSS 40 ára
Athuga með Sverri Árnason og fl í afmælisnefnd. Rætt um að taka upp
Heiðursviðurkenningar og um möguleika á að halda hátíð í nýopnuðu safni í
Reykjanesbæ.
Skoða möguleika á að færa ársfund frá apríl yfir á 11. maí til að tengja það afmælinu.

10. Akureyri
Mál nokkurra félagsmanna hjá SA eru komin til GÁH.
Umræður um væntanlegar nýráðningar hjá SA.

11. Önnur mál:
a) Fundur SBB og SB með Kristrúnu Ísaksdóttir fulltrúa Menntamálráðuneytisins
Rætt var um að leita leiða til að fá sérnám LSS félaga metið til eininga.
b) Mottumars slöngumerki. FH kynnti hugmynd að bolum og merki sem
slökkviliðsmenn hjá SHS munu klæðast í mars. Slöngumerkið yrði selt sem
næla og hagnaður fari í sjóð til rannsókna á krabbameini hjá
slökkkviliðmönnum.
c) Fulltrúakjör í febrúar.
d) Des Kraká varðandi Leanardo Da Vin prógramm. Kanna betur.
e) Umboðsmaður alþingis varðandi lög á flugvöllum á Íslandi, óbreytt staða.
f) Frítökuréttur á Keflavikurflugvelli. Málið er hjá Réttindanefnd BSRB. Stjórn
BSRB ákveður nýja Réttindanefnd á morgun.
12. Mál til kynninga.

