17. þing Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna haldið dagana 27. og
28. apríl 2017 að Grettisgötu 89, 105 Reykjavík.
Föstudagur 27. apríl 2018.
13:00. Stefán Pétursson, formaður LSS flytur opnunarræðu og setur þingið.
Eftirfarandi aðilar ávörpuðu þingið:
Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra.
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB.
Sigríður Björk Þormar, sálfræðingur.
Davíð Snorrason, fagstjóri brunamála hjá Mannvirkjastofnun.
14:00 – 14:30 Kaffi
14:30 þingforseti, varaþingforseti og ritari kosnir eftir tilnefningu og taka við
þingstörfum.
-

Óli Ragnar Gunnarsson sem þingforseti,
Viðar Þorleifsson varaþingforseti
Guðrún Hilmarsdóttir, þingritari
Lárus Steindór Björnsson, þingritari til vara.
Starfsmenn þingsins eru Steinþór Darri Þorsteinsson og Dagbjört Brynjarsdóttir.

Þingforseti kynnir dagskrá þingsins (skv. 2. þingskjali).
Lagt er til að kjörbréfanefnd taki til starfa. Þeir eru: Anton Carrasco, Júlíus Albert.
Jörgen Valdimarsson var fjarverandi og því kallað inn varamann og það Gunnar Jón
Ólafsson. Kjörbréfanefnd skilaði af sér tillögum til þingforseta og hann las fjölda
þingsins upp. Garðar Svansson, fulltrúi hlutastarfandi slökkviliðsmanna óskaði eftir
því að þeir væru með fleiri atkvæði en þeim var úthlutað þar sem þær ættu rétt á
því. Þingið Samþykkti það.
Þingforseti leggur til að nefndanefnd taki til starfa samkvæmt tilnefningu þingskjali 9.
14:40 Skýrsla stjórnar. Formaður LSS fór yfir skýrslu stjórnar skv. þingskjali 7. Þingið
Samþykkti. Njáll Pálsson formaður fagdeildar sjúkraflutninga og Jón Pétursson
formaður fagdeildar slökkviliðsmanna kynna þá hluta skýrslu er snúa að fagdeildum.
Skýrslur fagdeildar verða síðan Samþykktar á fundum fagdeilda.
15:02 Tillaga um nefndarnefnd. Tillaga um Borgar SHS, Jón Þór BÁ og Maron
Pétursson SA. Þingið samþykkir og getur hafið störf.
15:03 Tillaga um kjörnefnd: Anton Berg Carrasco, Júlíus Albert Albertsson og Gunnar
Jón Ólafsson. Þingið samþykkir.
15:04 Reikningar framlagðir og fjárhagsáætlun kynnt Þingforseti opnar umræðu
þingskjöl 10a- 10e. Ásgeir Þórisson fór yfir ársreikninga félagsins og tengda sjóði

með helstu skýringum. Hluti uppgjörs varðandi ársreikninga er lokið en formlegri
endurskoðun reikninga varðandi öðrum málum tengdum bókhaldi lýkur 7.maí.
Ásgeir kynnti fjárhagsáætlun fyrir 2018 og 2019.
15:17 Magnús Smári fer yfir ársreikning Tryggingasjóðs.
Árreikningur LSS borinn upp. Engar athugasemdir. Þingið Samþykkir.
Orlofssjóður LSS borinn upp. Engar athugasemdir. Þingið Samþykkir.
Tryggingasjóður og Starfsmenntasjóður ekki bornir upp
Styrktarsjóður borinn upp. Engar athugasemdir. Þingið Samþykktir.
15:21 Borgar Valgeirsson kemur upp og skipar í nefndir samkvæmt þingskjali 15.
Samþykkt
15:28 Lagabreytingatillögur frá stjórn. Magnús Smári kynnir það samkvæmt
þingskjali 5. Lagabreytingar höfðu áður verið ræddar á fulltrúaráðsfundi í febrúar.
Umræður um þetta verður í laganefnd og verður kynnt á morgun. Magnús sýndi
skjal varðandi fjölda fulltrúa frá 2010 – 2018. Tillögum vísað til laganefndar.
Ein tillaga frá Fjarðabyggð sem Júlíus Albert kynnir. Samkvæmt þingskjali 14. Tillaga
sem hefur oft komið inn á þing en alltaf dagað uppi. Það að stjórn hafi atkvæðisrétt
skekki myndina mikið nú þegar og verður enn meira við nýju lagabreytingar. Þeir sem
sitja í stjórn og eru einnig fulltrúar geta samt notað sitt atkvæði. Vísað til
laganefndar
15:56 Félags- og samningsréttagjald, Ásgeir Þórisson kynnir samkvæmt þingskjali
nr.3. Vísað til fjárhagsnefndar til umfjöllunar.
16:00 Þingfarastyrkur samkvæmt þingskjali nr. 11. Hermann Sigurðsson
framkvæmdastjóri LSS kynnti. Vísað til fjárhagsnefndar.
16:02 Ályktun frá Félagi slökkviliðsstjóra. Pétur Pétursson slökkviliðsstjóri kynnir.
Vísað til Allsherjarnefndar. Ályktun aðalfundar Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi. Færa
sjúkraflutninga aftur eins og áður var á hendur sveitafélaganna.
16:05 Ályktun um málþing 2018. Einar Örn Jónsson var ekki mættur, ályktun geymd.
Vísað í félags- og fræðslunefnd.
16:05 Ályktun um kennslu slökkviliðsmanna. Lárus Steindór Björnsson, varaformaður
LSS kynnir. Vísað í félags- og fræðslunefnd.
16:06 Ályktun um rafræna sjúkraskrá. Lárus Steindór Björnsson, varaformaður LSS,
kynnir. Vísað til allsherjarnefndar.
16:08 Ályktun um starfslok slökkvi- og sjúkraflutningamanna. Lárus Steindór
Björnsson, varaformaður LSS, kynnir. Vísað til starfskjaranefndar.

16: 09 Ályktun um utanspítalaþjónustu á Íslandi. Njáll Pálsson, formaður fagdeildar
sjúkraflutningamanna, kynnir. Vísað til allsherjarnefndar.
16:13 Ályktun varðandi nám í Brunamálaskólann. Jón Pétursson, formaður
fagdeildar slökkviliðsmanna, kynnir. Vísað til félags- og fræðslunefnd.
16:14 Ályktun varðandi íþróttaviðburði LSS. Magnús Smári Smárason, ritari LSS,
kynnir. Vísað til Félags- og fræðslunefndar.
16:15 Ályktun varðandi um lokaðan vef til rýna til gagns. Jón Pétursson, formaður
fagdeildar slökkviliðsmanna, kynnir. Vísað til Allsherjarnefndar.
16:17 Ályktun varðandi löggildingu slökkviliðsmanna. Magnús Smári Smárason,
ritari LSS, kynnir. Vísað til Starfskjaranefndar.
16:18 Ályktun varðandi orlofshúsmál LSS. Magnús Smári Smárason, ritari LSS,
kynnir. Vísað til allsherjarnefndar.
18:19 Ályktun varðandi stoðkerfi. Magnús Smári Smárason, ritari LSS, kynnir. Vísað
til starfskjaranefndar.
16:20 Ályktun varðandi stuðning við ljósmæður. Magnús Smári Smárason, ritari
LSS, kynnir. Vísað til félags og fræðslunefndar.
16:21 Ályktun um tryggingar LSS. Magnús Smári Smárason, ritari LSS, kynnir. Vísað
til starfskjaranefndar.
16:21 Ályktun um málþing. Bjarni Ingimarsson. Vísað til félags- og fræðslunefndar.
16:22. Ályktun um vinnuferla fyrir sjúkraflutningamenn og bráðatækna. Njáll
Pálsson, formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna, kynnir. Vísað til
allsherjarnefndar.
16:22 Ályktun um reglugerð um slökkvilið. Jón Pétursson, formaður fagdeildar
slökkviliðsmanna, kynnir. Vísað til allsherjarnefndar.
Kaffihlé til 16:45
Nefndarstörf hefjast eftir hlé. Síðasta nefndin lauk störfum um kl. 19.00.
20:00 Aðalfundur fagdeildar slökkviliðsmanna. Ekki var haldin formleg fundargerð
nema kosningarnar í fagdeildina sjálfa. Kjörnir félagsmenn í stjórn fagdeildar
slökkviliðsmanna eru;

Aron Orrason, SHS
Ingvar Sigurðsson, BÁ
Hlynur Kristjánsson, SÍ
Hulda Geirsdóttir, SB
Steinþór Darri Þorsteinsson, SHS
Gunnar Jón Ólafsson, BS, dró framboð sitt til baka. Jón Kristinn Valsson, SHS, og
Gústav Alex Gústavsson, SHS, náðu ekki kjöri að þessu sinni.
Bætt við eftir kosningar á laugardeginum.
,,Steinþór Darri Þorsteinsson, SHS, var kjörinn sem formaður fagdeildar
slökkviliðsmanna á móti sitjandi formanni Jóni Péturssyni og því þurfti að kalla inn
aðra frambjóðendur í stjórn fagdeildarinnar. Jón Gunnar Valsson og Gústav Alex
Gústavsson urðu jafnir að stigum og urðu að draga spil um hvor þeirra fengi sæti í
fagdeildinni og yrði það gert á skrifstofu LSS eftir þing.“

Laugardagur 28.apríl 2018
9:00 Nefndarundirbúningur.
9:30 Aðalfundur fagdeild sjúkraflutninga. Sjá fundargerð. Félagsmenn sem kjörnir
voru í stjórn fagdeildar sjúkraflutningamanna eru;
Birkir Árnason, sjálfkjörinn sem formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna.
Anton Berg Carrasco, SA.
Birna Björnsdóttir, SHS.
Gunnar M. Baldursson, SG.
Ingólfur Birgir Bragason, SF.
Kristján Sigfússon, SHS.
Viðar Arason ,HSU.
11:00 Kosningakerfið undirbúið og yfirfarið með félögum.
11:07 Nefndarstörf hefjast.
11:08 Magnús Smári fer yfir lagabreytingar frá laganefnd. Sjá þingskjal nr. 5.
Umræður.
Hermann Marínó Maggýarson, BÁ – veltir fyrir sér 17.þing og í 16. þing hefur þetta
gengið upp, hvað vakir fyrir. Hver er hagur hlutastarfandi að kjósa með
atkvæðavæginu.
Magnús Smári Smárason: fer yfir rök, að allar deildir á landinu gætu smalað
fólki/deildum á þing. Ekki er verið að fækka fulltrúum hlutastarfandi á aðalþingi,
fækkanir koma fram í blönduðum deildum. Greinin miðað við ástand í félaginu á
sínum tíma og því farið í þessa vinnu. Ekki verið að vinna að lögum félagsins varðandi
t.d. kjör á formönnum fagdeilda. Líka að kjörbréf berist frá réttri deild.
Lagabreytingin mun auka skilvirkni og einfalda að sjá hvaða deildir eru virkar og hvar
þessar einingar eru. Vaxtaverkir félagsins sem eru að koma fram núna. Það er verið
að breyta lögum félagsins til að fylgja þeirri þróun eftir.
Hermann Marínó Maggýarson: Finnst lykilatriði að koma í veg fyrir smölun á þing.
Honum finnst þessi tillaga litast af síðasta þingi. Telur að breytingin sé tilkomin
vegna kosninga á síðasta þingi þar sem stjórnin féll. Spyr af hverju hækkum við ekki
iðgjöldin frekar?
MSS: Þingið er til að stilla okkur saman. Verið að endurskipuleggja þetta mál síðustu
2 ár. Stjórn á að vinna í umboði félagsmanna að vinna í þeirra málum og þetta er eitt
af því. Búið að hafa hagsmuni félagsmanna að leiðarljósi. Mestu áhyggjurnar eru á
litlu stöðunum út á landi, varðandi kjaramálin ofl.
Ingvar Sigurðsson BÁ: Vill meiri áheyrn hlutastarfandi og finnst stærðarhlutfallið of
hátt í tillögunni og vill minnka bilið. Vill frekar skoða greiðslu félagsgjalda.
MSS: Vill að það sé einstaklingsval um félagsgjaldið, ekki að fulltrúar hér ákveðið það.
Kjartan Kárason, HSU: Bendir á að starfshlutfall félagsmanna er ekki á hreinu á öllu
landinu og finnst skrýtið að við séum að setja lög út frá einhverju starfshlutfalli.
Magnús: ástæða 70%, mismunandi útreikningur á hlutfalli manni. 70% notað sem
skýr skil á milli þeirra sem eru í aðalstarfi og hlutastarfi. Erfitt fyrir okkur að láta ríkið

og sveitafélög breyti einhverju hjá sér fyrst áður en ið getum unnið í málinu, tæki
langan tíma. Því var ákveðið að hafa einhvern skurðpunkt. Raunbreytingin með
lagabreytingu er ekki svo mikil, erum að rétta mynd á félagið eins og það er núna.
Ingvar Sigurðsson, BÁ: Bendir á villu í tillögunni með fjölda félagsmanna í hverju stigi
fyrir sig. Á að vera 41 í stað 40. Skjalið var leiðrétt strax.
Bjarni Ingimarsson BÁ: Hans tillaga er sú að greiða atkvæði í tvennu lagi. Þingið er
vettvangur er til þess að taka slík ákvæðið um að hækka iðgjöldin í 2,5% hjá
hlutastarfandi.
MSS. Bendir á að eðlilegast hefði verið að gera það fyrir þingið og senda tillöguna til
umsagnar til fulltrúa og hlutastarfandi fyrir þingið.
Magnús. Tillögur um atkvæðavægi og deildirnar eru lagðar fram saman því þær
verða haldast í hendur.
Óli Ragnar fundarstjóri leggur til að ganga til atkvæða.
Nú kosið um lagabreytingu 1 og 2 í þingskjali 5.
Atvæði 46
Samþykkt, 52,2 - 24 atkvæði
Ekki samþykkt 47,8 % - 22 atkvæði
Situr hjá: 0
Fellt þar sem það þarf 2/3 atkvæða.
Nú kosið á breytingu á dagskrá aðalþings. Lagabreytingatillaga nr. 3 í þingskjali 5.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði 44
Samþykkt: 40 atkvæði
Ekki samþykkt: 3 atkvæði
Situr hjá: 1
Fellt þar sem það þarf 2/3 atkvæða.
Nú kosið um lagabreytingu nr. 4 í þingskjali 5.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði- 46
Samþykkt: 44
Ekki samþykkt:- 1
Situr hjá: 1
Samþykkt með meirihluta atkvæða.

Opnað var á umræðu um lagabreytingu nr. 5 í þingskjali 5.
Pétur Arnarson, formaður fagdeildar slökkviliðsstjóra gerði grein fyrir
lagabreytingatillögunni. Lítil starfsemi fagdeildarinnar, helmingur slökkviliðsstjórar
finna ekki sín hugarefni hjá LSS og þeir hafi lítið komið að félaginu. Bjarni Kr.
Þorsteinsson, slökkviliðsstjóri í Borgarnesi var áður formaður fagdeildarinnar. Annars
hefur Pétur verið í forsvari fyrir hóp sem er ekki virkur. Því leggur hann til að þessi
breyting að breyta fagdeild slökkviliðsstjóra í fagdeild stjórnenda verði Samþykkt.

Ingimar Eydal skólastjóri sjúkraflutningaskólans: Fagnar þessu framtaki og því honum
vantaði farveg í félaginu því hann mun tilheyra þessari deild.
Nú kosið um lagabreytingu nr. 5 í þingskjali 5.
Atkvæði – 44
Samþykkt – 43
Ekki samþykktþykkt – 0
Situr hjá – 1
Lagabreyting 6 í þingskjali 5 er túlkun og þarf því ekki að kjósa.
Nú kosið um lagabreytingu nr. 7 í þingskjali 5. Um er að ræða orðaleiðréttingu í
lögum félagsins.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 46
Samþykkt: 43
Ekki samþykkt: 1
Situr hjá – 2
Samþykkt með meirihluta atkvæða.
Nú kosið um lagabreytingu nr. 8 í þingskjali 5. Brottrekstur úr félaginu.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 45
Samþykkt: 39
Ekki samþykkt: 3
Situr hjá: 3
Samþykkt með meirihluta atkvæða.
11:53 Búið að afgreiða allar lagabreytingatillögur frá stjórn
Júlíus Albert Albertsson, SF, kynnir lagabreytingatillögu nr. 9 í þingskjali 14. Stjórn
hafi atkvæðisrétt.
MSS: Spyr hvað býr að baki þessari tillögu og lítur á þetta sem vantrausttillögu. Um
væri að ræða grundvallarbreytingar á lögum félagsins.
Júlíus Albert Albertsson: Segir að þetta sé ekki vantraust á stjórnina. Erindið hafi
verið komið fyrir áður en verið vísað til stjórnar eða nefnd. Aldrei hafi verið tekið á
því og því sett sem lagabreytingatillögu. Oft hefur stjórn atkvæði frá sínum deildum.
Miðað við mætingu á þingi þá hefur stjórn stórt vægi. Finnst það skekkja mynd.
Lárus Steindór Björnsson: Tekur undir með MSS og lítur á þetta sem vantraust á
stjórn. Hann bendir jafnframt á þingskjal frá síðasta þingi þar sem þetta kom fram
sem lagabreyting þá og var tekið fyrir þá og hafnað. Leggur til að þessu verður vísar
frá.
Ingvar Sigurðsson, BÁ: Lítur ekki á þetta sem vantraust á stjórn. Skilur þessa
breytingu upp á jafnvægi atkvæða.
Hermann Marínó Maggýarson, BÁ: – Treystir þessari stjórn fullkomlega. Þó svo tillaga
hafi komið fram á þingum áður má setja hana fram aftur.

Sigurbjörn Björnsson: Við verðum að treysta stjórn. Við kjósum þá og verður að
treysta til að þeir hafi atkvæði.
Lárus Steindór Björnsson dregur frávísunartillögu til baka og leggur til að það verði
kosið um þetta.
Nú kosið um lagabreytingu nr. 9 í þingskjali 14.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 16
Ekki samþykkt: 30
Situr hjá: 1
Tillagan var felld með meirihluta atkvæða.
Opnaðar umræður um þingskjal nr. 3. Félags- og samningsréttargjald.
Viðar Arason, BÁ: Varpar fram hugmynd um að hafa fasta upphæð hjá öllum í stað
prósentutölu.
Lárus Steindór Björnsson: varðandi þessa hugmynd.
Viðar Arason: Útfærir hugmynd sína betur.
Lárus Steindór Björnsson varðandi þessa hugmynd.
Viðar Arason varðandi þessa hugmynd.
Lárus Steindór Björnsson varðandi þessa hugmynd.
Garðar Svansson, Hvetur til að halda félagsgjaldi óbreyttu. Þeir skila síðar seinna þeir
sem eru nýbyrjaðir. Reglan er sú að í félagsstörfum er sú að allir eru jafnir.
Borgar Valgeirsson leggur fram breytingatillögu, sem síðar fékk nafnið þingskjal 3a.
Hann leggur til að allir félagsmenn greiði 4.400 kr. í félagsgjöld á mánuði til LSS.
Umræður um þá tillögu hefjast.
Garðar Svansson kemur með vangaveltur um varðandi greiðslur í sjóði og réttindi í
þá.
Borgar Valgeirsson um greiðslur og réttindi sjóði.
Matthea Kristjánsdóttir, neyðarlínunni, um hærri félagsgjöld og kosti þess að vera
LSS en VR.
Viðar Arason varðandi sína hugmynd.
Garðar Svansson um hærri félagsgjöld.
Lárus Steindór Björnsson um hærri félagsgjöld
Hlynur Kristjánsson varðandi lagabreytingu 3a. Föst tala gengur ekki á mánuði sem
eru með 1 æfingu á mánuði því þá eru þeir komnir í sjálfboðavinnu.
Garðar Svansson um hærri félagsgjöld.
Ásmundur Páll Hjaltason um hærri félagsgjöld
Borgar Valgeirsson um hærri félagsgjöld
Garðar Svansson um hærri félagsgjöld.
Sigurbjörn Sverrisson um hærri félagsgjöld.
Ingvar Sigurðsson um hærri félagsgjöld.
Hlynur Kristjánsson um hærri félagsgjöld.
Viðar Arason um hærri félagsgjöld. Þetta átti að vera umræða sem átti að fara til
stjórnar.

Fundarstjóri telur að tillaga Borgar Valgeirssonar, þingskjal 3a, gangi lengra en
þingskjal 3.
Nú kosið um þingskjal nr. 3a. Félags- og samningsréttargjald.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 12
Ekki samþykkt: 34
Situr hjá: 1
Tillaga felld. Félagsgjöld standa óbreytt.
Lárus Steindór Björnsson: Leggur til lagabreytingu, sem síðar fékk nafnið þingskjal 3b,
um að greiðslur hlutastarfandi fari upp í 2,5 prósent.
Garðar Svansson um lagabreytinguna.
Sigurbjörn Sverrisson um lagabreytinguna.
Magnús Smári Smárason: um lagabreytinguna.
Ingvar Sigurðsson um lagabreytinguna.
Lárus Steindór Björnsson um lagabreytinguna.
Nú kosið um þingskjal nr. 3b. Félags- og samningsréttargjald.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 30
Ekki samþykkt: 16
Situr hjá: 1
Tillagan samþykkt með meirihluta atkvæða.
12:30 matarhlé
13:30 Nefndarstörf halda áfram. Óli Ragnar Gunnarson, þingforseti heldur áfram
þingstörfum.
Nú er kosið um þingskjal nr. 11. Þingafararstyrkur.
Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 33
Samþykkt: 33
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá :0
Tillagan Samþykkt samhljóma.
Nú er kosið um þingskjal nr. 16. Ályktun FSI/LSS til heilbrigðisráðherra.
Júlíus Albert Albertsson fyrir hönd allsherjarnefndar að tillagan sé vísað frá
Enginn vildi taka til máls.
Nú er kosið um að vísa tillögunni frá.

Atkvæði: 33
Samþykkt: 23
Ekki samþykkt: 10
Situr hjá: 0
Tillögunni er vísað frá með meirihluta atkvæða.
Nú er kosið um þingskjal nr. 17a – Leiðbeinendur á vegum Brunamálaskólans. Bjarni
Ingimarsson ,BÁ, kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 33
Samþykkt: 31
Ekki samþykkt: 1
Situr hjá: 1
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.
Nú er kosið um þingskjal 18a. Ályktun um rafræna sjúkraskrá. Júlíus Albert
Albertsson kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 32
Samþykkt: 32
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 0
Þingskjal samþykkt samhljóma.
Nú er kosið um þingskjal 19a. Ályktun um utanspítalaþjónustu. Júlíus Albert
Albertsson kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 34
Samþykkt: 34
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 0
Þingskjal samþykkt samhljóma.
Nú er kosið um þingskjal 20a. Brunamálaskólinn. Bjarni Ingimarsson, BÁ, kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 46
Samþykkt: 43
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 3
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.

Nú er kosið um þingskjal 21a. Íþróttaviðburðir LSS. Bjarni Ingimarsson, BÁ, kynnir.
Viðar Arason tjáir sig um tillöguna.
Bjarni Ingimarsson,BÁ svarar.
Atkvæði: 45
Samþykkt: 38
Ekki samþykkt: 3
Situr hjá: 4
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.
Nú er kosið um þingskjal 22a. Lokaður vefur til að rýna til gagns. Kristján Granz
kynnir. Lagt er til vísa tillögunni frá.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 42
Samþykkt: 40
Ekki samþykkt: 1
Situr hjá: 1
Samþykkt að vísa tillögunni frá með meirihluta atkvæða.

Nú er kosið um þingskjal 23a. Orlofsmál LSS. Kristján Granz kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 43
Samþykkt: 39
Ekki samþykkt: 2
Situr hjá: 2
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.
Nú er kosið um þingskjal 24a. Stoðkerfi. Maron Pétursson kynnir.
Gunnar Jón Ólafsson tekur undir ályktunina.
Hlynur Kristjánsson tekur í sama streng.
Atkvæði: 45
Samþykkt: 43
Ekki samþykkt: 2
Situr hjá: 0
Þingskjal samþykkt samhljóma.
Nú er kosið um þingskjal 25. Tryggingar LSS. Bjarni Ingimarsson, BÁ, kynnir.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 42
Samþykkt: 39
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 3

Þingskjal samþykkt samhljóma.
Þingskjal 26. Málþing. Bjarni Ingimarsson, BÁ kynnir.
Einar Örn SHS fer yfir tillöguna og hvetur fulltrúa að samþykkja ályktunina.
Hermann framkvæmdastjóri LSS bendir á misræmi á milli þessarar stefnu og stefnu
Brunamálaskólans og bendir á að það þurfi að undirbúa þetta betur fyrst innanhúss.
Magnús Smári Smárason finnst tjáir sig um tillöguna og leggur til að vísa málinu frá.
Einar Örn SHS svarar tillögu Magnúsar og hvetur til þess að fulltrúar samþykki þessa
tillögu. Hlaut lófaklapp fyrir.
Bjarni Ingmarsson SHS –tjáir sig um tillöguna.
Einar Örn tjáir sig um tillöguna.
Nú er kosið um þingskjal 26a um að vísa tillögunni frá.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 12
Ekki samþykkt: 34
Situr hjá: 1
Tillögu um að vísa tillögunni var felld með meirihluta atkvæða.

Nú er kosið um Þingskjal 26. Að halda málþing í haust/vor.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 40
Ekki samþykkt: 5
Situr hjá: 2
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.

Nú er kosið um þingskjal nr. 27. Stuðningur við ljósmæður. Stefán formaður – leggur
til að þetta sé samþykkt. Enginn annar vildi taka til máls.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 47
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá 0
Þingskjal samþykkt einróma.
Nú er kosið um þingskjal nr. 28a. Nýja reglugerð um slökkvilið. Kristján Granz kynnir.
Júlíus Albert Albertsson vill taka aftur bræður okkar á flugvellinum inn í tillöguna.

Atkvæði: 46
Samþykkt: 45
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 1
Þingskjal samþykkt einróma.
Nú er kosið um þingskjal nr. 29a. Löggilding slökkviliðsmanna.
Bjarni Ingmarsson SHS bætir við skýringu Engin breyting á ályktunni.
Bjarni Ingimarsson, BÁ tjáir sig um tillöguna. Ein löggilding í stað tveggja.
Lárus Steindór Björnsson um tillöguna og tekur undir með Bjarna, BÁ.
Bjarni Ingimarsson, BÁ um tillöguna.
Ingvar BÁ um auka menntun hlutastarfandi.
Bjarni Ingimarsson, SHS um tillöguna
Ingvar BÁ um tillöguna
Lárus Steindór Björnsson, SHS um tillöguna
Júlíus Albert Albertsson, SA um tillöguna.
Kjartan Kárason, HSU um tillöguna og saman við nám sjúkraflutningamanna.
Ingvar BÁ um tillöguna
Lárus Steindór Björnsson, um tillöguna
Ingar BÁ um tillöguna.
Magnús SA um tillöguna.
Borgar Valgeirsson um tillöguna.

Atkvæði: 46
Samþykkt: 35
Ekki samþykkt: 10
Situr hjá: 1
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.
Nú er kosið um þingskjal 30a. Vinnuferlar. Kristján Granz kynnir.
Bjarni Ingmarsson, SHS um tillöguna.
Ingvar BÁ um tillöguna.
Kjartan Kárason, HSU, um tillöguna.
Kristján Granz um tillöguna.
Atkvæði: 47
Samþykkt: 46
Ekki samþykkt: 1
Situr hjá: 0
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.
Magnús Smári Smárason talaði um orðanotkun og mikilvægi þessi að breyta
starfsheitinu sjúkraflutningamenn og hlaut lófaklapp fyrir.

Nú er kosið um þingskjal 31a. Starfslok. Bjarni Ingmarsson, SHS, kynnti.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 46
Samþykkt: 44
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 2
Þingskjal samþykkt með meirihluta atkvæða.
Nú er kosið um þingskjal 32a. Réttindi um neyðarakstur. Kristján Granz kynnir.
Viðar Arason, BÁ, um tillöguna.
Maron Pétursson, SA, um tillöguna.
Lárus Steindór Björnsson um tillöguna.
Hermann Maggýarson, HSU, um tillöguna.
Atkvæði: 46
Samþykkt: 46
Ekki samþykkt: 0
Situr hjá: 0
Þingskjal samþykkt samhljóma.

Nú er kosið um þingskjal 33a. Vettfangsliðar. Kristján Granz kynnir. Tillaga um að
vísa tillögunni frá.
Enginn vildi taka til máls.
Atkvæði: 42
Samþykkt: 39
Ekki samþykkt: 1
Situr hjá: 1
Samþykkt með meirihluta atkvæða að vísa tillögunni frá.
15:00 Kaffihlé
15:15 Kosningar.
Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS, var skipaður tímavörður.
Frambjóðendur fá 3 mín. Til að kynna sig.
Bjarni Ingimarsson, SHS, kynnir sig. Bjarni dregur framboð sitt tilbaka.
Stefán formaður kynnir sig. Stefán er sjálfkjörinn formaður LSS til næstu 2 ára.

Kosning í embætti fagdeild slökkviliðsmanna.
Jón Pétursson, SHS, kynnir sig.
Steinþór Darri Þorsteinsson, SHS, kynnir sig.
Atkvæði: 47
Jón Péturs = 21
Steinþór Darri= 23
Sitja hjá = 3
Steinþór Darri er nýkjörinn formaður fagdeildar slökkviliðsmanna.
Uppstillingarnefnd – Gunnar jón Ólafsson, les upp þá sem eru sjálfkjörnir. Starfsfólki
þakkað fyrir vel unnin störf.
Stjórn LSS
Stefán Pétursson er sjálfkjörinn formaður LSS.
Magnús Smári Smárason er sjálfkjörinn varaformaður LSS.
Steinþór Darri Þorsteinsson er kjörinn formaður fagdeildar slökkviliðsmanna.
Birkir Árnason er sjálfkjörinn formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna
Pétur Arnarsson er sjálfkjörinn formaður fagdeildar slökkviliðsstjóra (stjórnenda)
Kristinn Guðbrandsson er sjálfkjörinn meðstjórnandi.
Ásgeir Þórisson er sjálfkjörinn meðstjórnandi.
Sigurjón Hendriksson er sjálfkjörinn sem varamaður stjórnar LSS.
Anton Berg Carrasco er sjálfkjörinn sem varamaður stjórnar LSS.
Kjörstjórn eru eftirfarandi aðilar sjálfkjörnir:
Lárus Steindór Björnsson, SHS,
Júlíus Albert Albertsson, SF,
Jörgen Valdimarsson, SHS
Sjálfkjörnir endurskoðendur eru:
Eyjólfur Karlsson, SHS.
Indriði Margeirsson, SB.
Sjálfkjörnir fulltrúar hlutastafandi eru:
Ásmundur Páll Hjaltason ,SF, kemur í stað Garðars Svanssonar sem dró framboð sitt
til baka.
Gunnar M. Baldursson, sjúkraflutningamaður í Grindavík.

Nýir koma inn í fagdeild slökkviliðsmanna sökum þess að Steinþór Darri Þorsteinsson
var kjörinn formaður fagdeildarinnar. Gústav Alex Gústavsson, SHS og Jón Kristinn
Valsson, SHS urðu jafnir að stigum og verður dregið á milli þeirra á næsta
stjórnarfundi.

Birkir Árnason kynnir sig sem formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna.
Kristinn Guðbrandsson kynnir sem sem meðstjórnandi.

15:39 önnur mál
Bjarni Ingmarsson, SHS. Leggur fram tillögu til stjórnar LSS.
,, Skipaður verði starfshópur félagsmanna í aðalstarfi, í síðasta lagi í maí 2018, með
það að markmiði að finna leiðir til að skipta félaginu upp í félagsmenn í aðalstarfi og
félagsmenn í hlutastarfi.“
“. Hann leggur munnlega fram að fresta þingi fram í september 2018.
Garðar Svansson, SG, telur ekki ástæðu til að boða til að fresta þingi. Hægt væri að
boða til aukaþings í september.
Magnús Smári Smárason bendir á að í lögum félagsins er ekki heimild til að kalla
saman annað þing, heldur ákveðinn hluti félagsmanna óskað eftir framhaldsþingi eða
leggja lagabreytingarnar í allsherjarkosningu.
Garðar Svansson segir að lagabreytingar þurfa að verða lagðar fram fyrir aðalfund og
það væri ekki búið.
Magnús Smári Smárason, um tillöguna.
Hermann Maggýarson, HSU telur að það sé verið að skipta félaginu endanlega upp.
Bjarni Ingimarsson, SHS, um tillöguna.
Kjartan Kárason, HSU, um tillöguna og bendir á afleiðingar með hækkun gjalda á
hlutastarfandi.
Hermann Maggýarson, um tillöguna.
Lárus Steindór Björnsson um tillöguna.
Garðar Svansson, SG, um tillöguna.
Steinþór Darri Þorsteinsson, um tillöguna.
Borgar Valgeirsson um tillöguna
Magnús Smári Smárason um tillöguna.
Fundarstjóri lokar á umræðu segir að ekki ekki hægt að halda áfram með tillögu
Bjarna og vísa henni frá samkvæmt lögum LSS.
Viðar Arason, HSU fjallar um stöðuna sem félagið er í.
Einar Örn SHS, þakkar fyrir að samþykkja tillöguna hans um ráðstefnuna í haust og
talar um stöðu mála.
Hermann Sigurðsson framkvæmdastjóri LSS talar um hvað starfsmenn og stjórn eru
reiðubúin að leggja sitt af mörkum til ná fram betri kjörum fyrir félagið.
Lárus Steindór Björnsson talar um afleiðingar þess ef félaginu yrði slitið og leggur
fram eftirfarandi tillögu: ,,Tillaga til stjórnar LSS. Skipaður verði starfshópur
félagsmanna í aðalstarfi, í síðasta lagi í maí 2018, með það að markmiði að finna
leiðir til að skipta félaginu upp í félagsmenn í aðalstarfi og félagsmenn í hlutastarfi.“

Júlíus Albert Albertsson, SF, þakkar fyrir góða tillögu og styður tillöguna.
Borgar Valgeirsson um tillöguna.
Garðar Svansson styður tillöguna.
Eggert Karvelsson styður tillöguna.
Kristján Granz um tillöguna.
Stefán Pálsson styður tillöguna.
Magnús Smári Smárason um tillöguna.
Bjarni Ingimarsson um tillöguna.
Hlynur Kristjánsson styður tillöguna.
Garðar –Svansson um tillöguna. Leggur til að skoðað verði þinghald á Akureyri næst.
Vill fá stjórn út á land til félagsmanna.
Gunnlaugur um tillöguna.
Samþykkt var að meirihluta atkvæða að vísa tillögu Lárusar til stjórnar.
Lárus Steindór Björnsson er með kveðjuræðu sem varaformaður stjórnar.
Fundarstjóri dapur eftir þetta þing. Hvetur félagsmenn til að leysa þetta verkefni sem
upp er komið.
Stefán Pétursson, formaður LSS, slítur 17.þingi LSS
Þingið slitið 16:45

