247. fundur haldinn 4. maí 2016 á skrifstofu LSS í Brautarholti 30, kl. 13:30
Mættir: SP, LSB, ÁÞ, MSS, JP, NP, VLF.

1. Fundargerð síðasta fundar
frestað
2. Inntaka nýrra félaga
Engir umsóknir
3. Starfið milli funda
Frágangur eftir þingið
Félagsdómur, mál gegn Fjarðabyggð var tekið fyrir 18. apríl
Heimsókn formanns og framkvæmdastjóra á Reykjavíkurflugvöll
Blaðið, söfnun efnis er á lokastigi og blaðið kemur út um næstu mánaðarmót
Unnið er að sértstöku Trúnaðarmannanámskeiði fyrir LSS trúnaðarmenn í maí
Ráðstefna um einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu
Fundað með Hsu v endurnýjunar á stofnanasamningi
Eldvarnabandalagið gerði samninga við tvö sveitarfélög um eigið eldvarnaeftirlit
Isavia samningafundur vegna endurskoðunar á launaliðum
4. Þingssamþykktir
-þrekpróf, senda á Mvs og URR, ath. með sænska prófið. Fá JV, MSS, til að skoða með JP.
-utanspítalaþjónustu, senda á Heilbrr, og þá aðila sem koma fram í ályktuninni.
-sjúkraflutningaskólinn, NP kemur áfram.
-utanspítalaþjónustu efling, NP kemur áfram.
-verkferlar, NP, Verður endurnýjað að hluta fyrir sumarið, klárast næsta vetur.
-tryggingar, til stjórnar, skoða með endurnýjuðum tryggingakafla.
-stoðkerfi, börur með rafrænum lyftubúnaði, NP kemur áfram.
-einingamat náms Brunamálaskólans, senda á Mvs.
5. Trúnaðarmannanámskeið
Verður 18. – 20. maí í Brautarholtinu. Lítur út fyrir góða mætingu.
6. Kjaramál
-Isavia, næsti fundur verður 10. maí. Kjarasamningurinn rennur út 28. febrúar 2017.
-Stofnanasamningar eru í vinnslu með Hsu og Hnl.
-Ríkið, bókun 2, varðandi hlutastarfandi sjúkraflutningamenn. Vinnu á að ljúka í des.

7. Nefndir félagsins
Ákveðið að skipa eftirtalda í nefndir félagsins;
-Starfsmenntunarsjóður; Eyþór Rúnar Þórarinsson og Borgar Valgeirsson.
-Styrktarsjóður; ákveðið að starfsmenn félagsins skipi þá sjórn, VLF og GH.
-Tryggingasjóður; Steinþór Darri Þorsteinsson og Magnús Smári Smárason.
-Orlofssjóður; athuga með SA og HG.
-Íþróttanefnd; frestað.

8. Sjúkrasjóður -úthlutun. Stjórnin vísar úthlutuninni til nefndarinnar.
9. Fulltrúaráðsfundur í október? Ath með tímasetninguna, 19. okt.
10. Beiðni frá félagsmanni
Borist hefur beiðni frá félagsmannai vegna höfununar Starfsmenntunarsjóðs á umsókn. Stjórn
samþykkir umsóknina.
11. Verkaskipting stjórnar
Ákveðið að Ritari LSS verði Magnús Smári Magnússon og Gjaldkeri LSS verði Ásgeir
Þórisson.
12. Önnur mál
-athuga með deildaskiptingu innan félagsins.
-Brunamálaskólinn, námsefni, staðlar(USA).
-alþjóðlegur dagur slökkviliðsmanna er í dag.
-símakostnaður fyrir formenn fagdeilda.
-umræður á samfélagsmiðlunum.
-Facebook síða LSS.
-Fagdeild Sjúkraflutningamanna, fundur í fagdeild sjúkraflutninga, monitorar með
sendibúnaði, ráðstefna í Kaupmannah utanspítalaþjónustu, 29. maí – 1. júní. Ákveðið að
formaður Fagdeildar sæki ráðstefnuna og skili félaginu síðan skýrslu.
Stjórn fagdeildar sjúkraflutinga mun funda18. Maí kl. 10:30.
-kennslubifreið fyrir sjúkraflutninga, skoða.
Áskorun frá stjórn, NP og SP.

Fundi slitið kl. 15:40

