250. fundur, haldinn 19. október 2016, á skrifstofu LSS.

1. Fundargerð síðasta fundar
Sþ.
2. Inntaka nýrra félaga
Engar umsóknir
3. Starfið milli funda
Framkv. fer yfir starfið
Undirbúningur fyrir Fulltrúaráðsfund
Lokafrágangur á nýrri heimasíðu
Fundað með SNR v bókun 2
Fundur með Neyðarvörðum
Undirbúningur fyrir ráðstefnu
Fundða með SNS v símamál
Úthlutanir úr Styrktarsjóði
Eldvarnaátak, skipulagning, styrkir
Leit að orlofsíbúð í Rvík
Fundað með Mannauðsstjóra HSN
Fundað með SLFÍ, LL og TFÍ vegna lífeyrissjóðsmáls
Fundað með Fjárlaganefnd vegna lífeyrissjósnefnd

4. Lífeyrismálið
Farið yfir málið og umsögn LSS til alþingis.
Umræður um að forsvarsmenn BSRB hafi farið gegn stefnu LSS. Umræður um að
skoða möguleikann á að ganga úr BSRB og gera þá samkomulag við aðrar svipaðar
stéttir, þ.e. að stofna til samvinnu með öðrum fagstéttarfélögum.
5. Trúnaðarmannanámskeið
Núna eru trúnaðarmenn á námskeiði á fyrstu hæðinni. Um er að ræða hluta af
Trúnaðarmaðurinn 2 hluti, fyrirlestrar um einelti.

6. Ráðstefna um sálrænan stuðning
Þann 3. nóvember fer fram 250 manna ráðstefna á vegum LSS og fleiri samstarfsaðila
sem ber heitið: Sálrænn stuðningur við viðbragðsaðila í neyðarþjónustu“. Jafnframt
verða málstofur bæði 2. og 4. nóv. LSS mun bjóða rúmlega 50 manns;
slökkviliðsstjórum, rekstraraðilum sjúkraflutninga þeim sem sinna félagastuðningi og
fleirum.

7. Kjaramál
Kjarasamningurinn við Isavia rennur út 28. febrúar. Fundað verður með
félagsmönnum og tekin ákvörðun um hvort LSS eigi að sem sér eða með
öðrum.
Vinna er í gangi í Samstarfsnefnd LSS og SNS með bókun í síðasta
kjarasamningi.
Búinn er einn fundur með SNR vegna bókun 2.
8. Tryggingasjóður
MSM fer yfir stöðu mála. Nefndin er að afla sér upplýsinga til að ná utan
um verkefnið og undirbúa að leita eftir tilboðum í auknar tryggingar.
9. Fulltrúaráðsfundurinn kl. 13:30
Á dagskrá verður; Upplýsingar um starfið og 6 mánaða uppgjör.
Fulltrúar frá Fulltingi munu kynna samstarfið. Krabbameinsfyrirlestur á vegum BI
og BV. Erindi frá LHG um „móttöku þyrlu á slysavettvangi“. Ráðstefna og
málstofur.

10.Önnur mál
Björgun ráðstefna.

Lagfæringar á heimasíðu
Félagsfundur á Kef
Undirbún v fundar með Effua
Lánsloforð frá LSR
Formannafundur BSRB
Starfsdagur BSRB
Starfslokasamningur hjá Isavia
Undirbúningur fyrir kjaraviðræður við Isavia
Fyrirlestur um samskipti á vinnustað hjá SF
Auglýst og miðum úthlutað

