230. fundur stjórnar LSS haldinn miðvikudaginn 05.02 2014 kl. 13:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, SvB, BKr, BV, JS ,VLF
1. Fundargerð síðasta fundar.
sþ.
2. Inntaka nýrra félaga
Engin umsókn
3. Fulltrúakosningar 2014
Lagður fram listi yfir niðurstöður kosninga hjá SHS, SA, SF, BS, HSU, Isavia og BÁ.
4. 15. Þing LSS
Þingið fer fram 25. og 26. apríl í Lágmúla 2. Tilkynning um það hefur verið á heimasíðunni
frá því í haust. Senda upplýsingar um þingið á öll slökkviliðin og þær heilbrigðisstofnanir sem
LSS félagsmenn starfa. Skipa undirbúningsnefnd og starta uppstillinganefnd. Farið yfir
þingssamþykktir 14. þings með t.t. hvað hafi áunnist og hvað þurfi að endurvinna og leggja
fram að nýju. „Pappírstlaust þing“ gekk vel síðast.

5. Sjúkraflutningar
Tafir hafa verið á gerð samstarfssamninga milli Velferðaráðuneytis og slökkviliða um
sjúkraflutninga. Búið er að ganga frá samningi við slökkvilið Ísafjarðar. Rætt um ályktun frá
stjórn LSS og greinaskrif um sjúkraflutninga almennt. Vilji ráðuneytisins í þessum málum er
óljós þrátt fyrir skýrsluskrif. Þjónustustig í sjúkraflutningum er að aukast m.a. þar sem
fjölmennur hópur félagsmanna er í EMT-I námi með aðstoð Starfsmenntunarsjóðs.

6. Samningar SNS, SNR og LSS
Viðræður við ríki og sveitarfélög eru ekki hafnar. Ríkið hefur sýnt LSS sama samningstilboð
og SA hefur verið að bjóða. Mikil óvissa er varðandi gerð kjarasamninga á landinu og ekki
allveg vitað eftir hvaða útspili er verið að bíða.
Samningaviðræður LSS, FFR og SFR við Isavia verður fram haldið á morgun.

7. 112 dagurinn
Verður 11. febrúar í Skógarhlíð með hefðbundnu sniði. Formaður LSS og slökkviliðsstjóri
SHS afhenda 14 börnum á höfuðborgarsvæðinu verðlaun við þetta tækifæri. Lagt er að
slökkviliðsstjórum um allt land að afhenda á þessum degi.
8. Trúnaðarmál
Upplýst um eineltismál og starflokamál sem eru í farvegi hjá framkvæmdastjóra.

9. Önnur mál:

a) Mottumars, Verið er að vinna í því að framleiða „slöngu-merkingar“ og selja sem
merkingar á slökkvibifreiðar og aðra bíla.
b)
c)

10. Mál til kynninga

Ályktun frá fagráðinu
Slitið 15:30

