253. fundur stjórnar LSS, 6. mars 2017, kl. 10:00
Mættir: SP, LStB, AÞ, MSS, NP, JP, PA, VLF

1. Fundargerð síðasta fundar
-sþ

2. Inntaka nýrra félaga
-engar formlegar umsóknir.

3. Starfið milli funda
Samningaviðræður við Isavia
Fundur formanns og BI með Oddi sem er lögfr og læknir. vinnueftirlit, avinnusjúkdómar.
Fundað með HSU vegna leiðréttinga á launagreiðslum
Hannaðir og keyptir Bannerar með logo LSS
Íslandskort, undirbúningur að gerð félagsskýrteina
Aðalfundur ROM
Standsetja íbúðina í Rvík

4. Starfsmenntunarsjóður
Sjóðurinn þarf að draga saman vegna aukinnar aðsókar. Í dag eru 6 í Bráðarækninámi
og 3 – 6 bætast við í haust.
5. Tryggingasjóður
Farið yfir hvaða sveitarfélög greiða ekkert í sjóðinn.
Farið yfir tillögur frá Lloyds og VÍS.
6. Kjaramál
Isavia, næsti samningafundur á miðvikudag.
7. Áfallaráðstefnan
Skipuleggjendur hittast fljótlega til að loka málinu.
Stephen sem var með fyrirlestra á ráðstefnunni er tilbúinn að koma og kenna okkar
fólki meira varðandi félagastuðning. ca. 10. maí. Taka þátt í kostnaði ef þarf.
8. Fagdeildirnar
-SI höfðu beðið LSS um að vera með erindi á ráðstefnu 10. mars en þeir voru komnir
með of mikið efni
og afturkölluðu beiðnina.
-Rætt um mögulega ráðstefnu LSS í haust? Boða ráðherra og MVS. Hafa
pallborðsumræður. Efni á ráðstefnunni mögulega: Hryðjuverk og slökkviliðsmenn,
rafbílar, krabbamein, IR vélin, klippivinna í langferðabílum, eldur í skipum, jarðgöng,
nýtt í sjúkraflutningum.
Umræður um fyrirkomulag og hverjum eigi að bjóða? Stefnt á miðjan október.
Umræður um samstarf vð Björgun 2018.
Næsti fundur Fagdeildar sjúkraflutningamanna verður á vormánuðum. Helko.is hjúkrunarfræðingur hafði samband og spyr hvort fagdeildin geti haldið fræðsludag
tengt þeirra tækjum.

NP fór erl og hélt fyrirlestur á IMS today. Átti fund í Pittsburg með skólayfirvöldum.
fullur hugur á samstarfi. Mini-medic vilji er til að endurvekja þau.
Boston skóli, hybrid nám. NP líst vel á það nám. Bóklegt í fjarnámi og síðan verklegt
á staðnum. Ákv stofnun gefur út vottun fyrir starfsleifi, jákvætt fyrir skólann. Áhugi á
Íslandi kom fram eftir fyrirlesturinn. „Colorado springs fire-department“ buðu upp á
samtal um samvinnu og samstarf. Alþjóðleg ritnefnd v utanspítalaþjónustu.

9. Orlofsmál -Aðalfundur ROM.

10. Önnur mál
-Tillaga um að setja upp myndir af formönnum LSS
-112 dagurinn, þátttaka LSS fólst í að afhenda 32 verðlaun fyrir eldvarnagetraun.
-Eldvarnabandalagið, áfram er haldið með verkefni um logavinnu og eigið
eldvarnaeftirlit í stofnunum sveitarfélaga. Ársfundur 24. mars.

