DAGSKRÁ 221. fundar
stjórnar LSS haldinn fimmtudaginn 06.02 2013 kl. 15:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir:

1. Fundargerð síðasta fundar
Sþ.
2. Inntaka nýrra félaga
Engin umsókn
3. Samningsforsendur kjarasamnings
Málið er hjá BSRB. Aðildarfélögin hafa falið BSRB að fara með málið. Farið yfir
upplýsingar frá BSRB.
4. Samningar SNR, SNS
Vinna er í gangi með HSU og LSS að gerð fyrsta stofnansamningi fyrir
sjúkraflutningamenn. Stefnt er að því að klára samninginn í mánuðinum og gera síðan
samninga við aðra vinnustaði.
Fundur í morgun
Tvö próf
10.2.2
Heilsufarasstefna
Kjarasamningsbundnar launahækkanir
Sjá fundargerð.
5. Starfsmatið Staðan nú
LSS hefur gert ýmsar athugasemdir við kerfið. Í ljós hefur komið að fleiri félög hafa
gert athugasemdir.
6. Staða slökkviliða landsins
Stjórn LSS hefur áhyggjur af þróun mála í slökkviliðum landsins. Ákveðið að eiga fund
með stjórn slökkviliðsstjórafélagsins. Endurskoða menntun slökkviliðsmanna.
Reglugerð vantar um starfsemi slökkviliða

7. Sjúkraflutningar
Samningur við SHS er í farvatninu, þjónusta við íbúana, sameiginlegt verkefni.
Ísafjarðarbær hefur dregið til baka uppsögn á samningi við heilbrigðisstofnuna
Sjúkraflutningar í Grindavík eru ekki komnir á hreint
Vinnuferlarnir eru til á rafrænu formi .

8. LSS 40. ára
12. maí 2013.
Ráðstefna 11. maí um slökkvilið og sjúkraflutninga
Safnið opnar
Afmælisrit
Afmælisfundur stjórnar
Ársfundur í apríl
dagur slökkviliðssins

9. Akureyri
þrjú mál komin til lögfræðings, fjórða á leiðinni

10. Skýrsla um trúnaðarmenn
Verkefni
Farið yfir
Póstlisti á heimasíðu
Vinnufundur stjórnar um punktana 33

11. 112 dagurinn
Mánudaginn 11. febrúar í Skógarhlíð. LSS mun afhenda þar viðurkenningar fyrir
Eldvarnagetraun. Slökkviliðsstjórar út um land munu afhenda

12. Önnur mál:
a) Ársfundur í apríl, dagsetning ákveðin síðar.
b) Ósk eftir styrk vegna opnunar á safni.
c) Tryggingamál. Bílstjóri t.d. með 4 menn, réttindi bílstjórans. Þarf rútupróf þegar
16 eða fleiri.
d) 40 ára afmæli starfsmannafélags Slökkviliðs Akraness og Hvalfjarðarsveitar 7.
Október.

13. Mál til kynninga.


