222. fundur
stjórnar LSS haldinn þriðjudaginn 12.03 2013 kl. 13:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, SvB, JS, IGG, VLF
1. Fundargerð síðasta fundar.
Sþ
2. Inntaka nýrra félaga
Anna Louise Ásgeirsdóttir kt. 261286-2629. Sþ með fyrirvara. Ath hvort hún sé
að biðja um aukaaðild eða fulla aðild.
3. LSS 40. ára. Ráðstefna, afmælishóf, stjórnarfundur.
Afmælisnámsstefna um sjúkraflutninga og slökkviliðsmálefni á Hótel Natura
(Loftleiðir) kl. 9:00 – 15:00. Fagdeildir koma með fyrirlestra. Reiknað með að fara
síðan á safnið á Reykjanesi kl. 16:00 og halda þar hátíðarstjórnarfundur kl. 16:30
og síðan afmælishátíð kl. 17:10. Afmælisritið er í vinnslu.
Athuga með reglugerð fyrir heiðursviðurkenningar, og úthlutanir á afmælinu.
4. Starfsmatið
Farið yfir stöðuna í endurmatsvinnunni. Hringt af fundinum í tvo tengiliði.
5. Staðan í kjarasamningum
Stofnanasamningur við HSU var undirritaður 7. mars og gildir hann frá 1. desember
2011.Unnið er að stofnanasamningi við HSÞ og við SNR fyrir hlutastarfandi
sjúkraflutningamenn.
Flest sveitarfélög hafa greitt út kjarasamningsbundnar hækkanir til þeirra yfirmanna
sem ekki fengu hækkanir samkvæmt starfsmati. Köfunar og landflokkar eru í vinnslu.
Vinna í samstarfsnefnd með hækkanir fyrir hlutastarfandi. Búið er að samþykkja að
félagsmenn LSS fái 4% hækkun hjá sveitarfélögunum vegna tveggja framhaldsprófa.
Kynntur tölvupóstur frá formanni samstarfsnefndar SNS.
6. Sjúkraflutningar
Búið að opna útboð í nýja sjúkrabíla fyrir landið, 7+4.
Viðar Magnússon yfirlæknir utanspítalaþjónustu er að klára vinnuferlana.
7. Akureyri
Farð yfir stöðu mála hjá IE, SD, JK, VÞ, ÓSt, hjá slökkviliði Akureyrar.
8. Fulltrúaráðsfundur 17. apríl
Ársfundur LSS verður kl. 15:00 á fyrstu hæð í Brautarholtinu.
9. Önnur mál:
a) Ráðstefna Slökkviliða 14 – 15 mars. SBB fer á Höfn
b) NBS. Dagar BR verða 12. – 17. maí.
c) Ákveðið að fá Jörgen sem þriðja mann í orlofsnefnd
10. Mál til kynninga
a) Bréf frá EFFUA
b) Bréf frá EPSU
c) Fundargerð stjórnar BSRB frá 8. feb. 2013.
d) Bréf frá Umboðsmanni Alþingis, þar sem hann er að ítreka í annað sinn
beiðni til IRR.

