227. fundur stjórnar LSS haldinn þriðjudaginn 05. 11. 2013 kl.
13:00 á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Boðuð forföll: enginn
1. Fundargerð síðasta fundar.
sþ
2. Inntaka nýrra félaga
Aðalsteinn Ingi Erlendsson Slökkviliðs og sjúkraflutningamaður. sþ
3. Orlofsmál
Umræður um orlofsíbúðirnar á Akureyri. Kominn tími á að endurnýja yfirdýnur á efri
hæðinni. Jafnframt þarf að endurnýja eitthvað af eldúsáhöldunum. Ruslatunnugeymsla er
utan gangstéttar, þarf að setja hana inn á lóðina. Eitthvað eru um misskilning eftir að
íbúðirnar urðu tvær. Merkja lykla sérstaklega.
Munaðarnes, baðherbergin hafa verið endurnýjuð og búið er að skipta út pott-lokunum
fyrir ný og léttari. Næst er að endurnýja sófana. Setja þarf upp vatnskrana og slöngu til að
auðvelda þrif á pottunum.
VLF fór á vinnufund ROM í Munaðarnesi. Samningur við rekstraraðila þjónustumiðstöðvarinnar verður ekki endurnýjaður. Skipta þarf um heitapottskerfi í öðrum
bústaðnum.
4. Málefni LSS
Ákveðið að senda út tímanlega fyrir stjórnarfundi gögn sem tengjast dagskrármálum.
Rætt um eftirfylgni stjórnarákvarðana.

Lagt til að setja upp “ferilskrá mála” í exelskjali. Þar sem regluleg eru skráðar inn
upplýsingar um stöðu mála (lifandi skjal í dropbox).
5. Trúnaðarmanna-verkefnið
Rætt um að Fulltrúaráð taki málið til úrvinnslu.
6. Fulltrúaráðsfundur
Ákveðið að hafa Fulltrúaráðsfund 4. desember kl. 13:00
Stjórnarfundur verði kl. 11:00 sama dag.
7. Sjúkraflutningar
Almennar umræður um sjúkraflutninga og það sem hefur verið í deiglunni síðustu daga.
Samningar við SHS hafa ekki verð kláraðir.
8. Þing LSS apríl 2014
Ákveðið að hafa Ársþing LSS 25. og 26. apríl í Reykjavík.
9. Fundaferð um landið
Rætt um að forysta LSS fundi út um landið og að stjórnarmenn eða fulltrúar af hverju
svæði fylgi með.
10. Samningar SNS, SNR og LSS
Stofnanasamningur fyrir hlutastarfandi sjúkraflutningamenn er tilbúinn en til að
fyrirbyggja misskilning þá þarf að gera smá textabreytingu.
Fundur verður í samstarfsnefnd LSS og SNS þann 26. nóv. Á dagskrá verða
launasetning hlutastarfandi sjúkraflutningamanna hjá Fjarðabyggð. Starfsmatið og
tryggingamál. Lögfræðingar eru að gera tillögu fyrir LSS.
Rætt um gögn frá MVS sem sýna að tryggingafjárhæðir hjá sveitarfélögunum eru
mismunandi.
11. Samningamál vegna Isavia
Ákveðið að fara í samvinnu við FFR og SFR við kjarasamningsgerð við Isavia ohf.

12. Eldvarnaátakið 21.-29. nóv.
Opnun átaksins verðu 21. nóv í Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ í umsjá BS.
Umhverfisráðherra mun taka þátt.
Samhliða átakinu í Rvík verður farið í að rýma Ráðhúsið 26.nóv.
13. Næstu stjórnarfundir
4. des kl. 13:00
14. Önnur mál:
a) 6. mán uppgjör. Lagt fram til kynningar. Rekstarafgangur eftir fyrstu 6 mánuði er
rúmar 1.200.000kr.

b) BS akstur til og frá vinnu. Ítreka þarf málið hjá SNS.
15. Mál til kynninga

