244. fundur stjórnar LSS haldinn þriðjudaginn 09. 02 2016, kl. 09:30-12:00
á skrifstofu LSS Brautarholti 30 , 105 Reykjavík.
Mættir: SBB, FH, IGG, KKG, NP, VLF
1. Fundargerð síðasta fundar
Sþ
2. Inntaka nýrra félaga
engin umsókn
3. Starf milli funda
Eldvarnaátakinu líkur 11. feb, á 112 deginum, búið að senda verðlaun og viðurkenningar fyrir
eldvarnagetraun um allt land. Unnið er að lokafærslum bókhalds fyrir 2015.
Innheimta vegna „Akstur til og frá vinnu“ hjá BS. Undirbúningur fyrir ársþing.
Félagsdómur. Fylgst með málflutningi vegna frávísunarkröfu Fjarðabyggðar.
Fundað með ritnefnd í síðustu viku fyrir næsta blað. Golfmót LSS verður á Akranesi 6. ágúst.
Kjör á nýjum fulltrúum er að ljúka. Undirbúningur Styrktarsjóðs LSS. Komnar 8 umsóknir.
4. Erindisbréf
-lögð fram drög að erindisbréfi fyrir Starfsmenntunarsjóð. Umræða. Unnið áfram fram að
þingi. Ath með lagabreytingar sem tengjast sjóðnum.
5. Starfsmenntunarsjóður LSS
Farið yfir drög að nýjum reglum. Stjórn sjóðsins heiti „úthlutunarnefnd“ framvegis.
Umræður um styrkúthlutanir, m.a. hvort eigi að veita rýmri heimild til þeirra sem hafa sjaldan
sótt um styrk. Það mun koma fjárstyrkur frá Heilbrigðisráðuneitinu fyrir félgsmenn af
landsbyggðinni sem fara í Bráðatæknanám.
6. Þing LSS
Farið yfir drög að dagskrá
-fundur Fagdeildar slökkviliðsmanna verður kl. 20:00 á föstdeginum15. apríl.
Þingforsetar, ath með sömu og síðast.
Athuga með að fá fyrirlestra á föstudeginum t.d. um lífeyrismál eða skólamál. Ca 15mín og
fyrirspurnir. Umræður um nauðsyn þess að fá úrskurð frá stjórnarráðinu hvort Isavia heyri
undir lög um brunamál.
7. Fagdeild Sjúkraflutningar
Farið yfir bókun í nýjum samningi fyrir hlutastarfandi sjúkraflutningamenn. Ýta þarf við því
hjá Fjármálaráðuneytinu með að sú vinna fari af stað.
Umræður um nýtt námsfyrirkomulag og fjarnám og almennt um skólamál.
NP hefur verið skipaður í fagráð sjúkraflutninga.
Stjórnin tekur ákvörðun um að skipa vinnuhóp til að uppfæra vinnuferlana frá 2008. Rætt um
að gefa þá út í bókarformi og Appi.
Heilbrigðisráðuneitið ætlar að styrkja félgsmenn af landsbyggðinni sem fara í
Bráðatæknanám.

8. Fagdeild Slökkviliðsmanna
Umræður um máttleysi fagráðsins.
Nauðsynlegt er að óska eftir fundi með ráðherra vegna menntunarmála.
Rætt um að fara í endurskoðun á kennsluefni í samráði við félag slökkviliðsstjóra.
Hringferð -rætt er um tengja þær ferðir við kynningu á nýjum kjarasamningi sem er í
burðarliðnum. Athuga með fund með slökkviliðsmönnum í Grindavík og bjóða þeim í félagið.
9. Fagdeild Slökkviliðsstjóra
10. Samningar SNS, SNR og LSS
Viðræður eru í gangi við SNS. Lögð þung árhersla á að tenga tryggingar við skaðabótalögin.
11. Önnur mál:
a) Mál hjá lögfræðingum. Fá Loga til að svara svarbréfinu frá IRR.
b) SALEK. Það mun hafa áhrif á Isavia samninginn. Möguleg aukahækkun á laun.
c) Ráðstefna um Vinnuvernd. Þar kom m.a. fram að; „Rétt mönnun er hluti af vinnuvernd“.
d) Funda fljótlega með nýjum félagsmönnum sem eru starfsmenn Neyðarlínunnar.
e) Klára þarf málið „akstur til og frá vinnu“ hjá BS.

Fundi slitið kl. 12:44

