254. Stjórnarfundur 11. apríl 2017

Mættir: SP, LStB, AÞG, NP, JP, VLF

1. Fundargerð síðasta fundar
sþ
2. Umsóknir um aðild
Engin formleg umsókn
3. Starfið milli funda
Kjarasamningaviðræður við Isavia ohf eru í gangi.
Advania -fundað um endurskoðun á heimasíðunni.
Eldvarnabandalagið -ársfundur var 24. mars.
Nokkur einstaklingsmál eru í gangi; launaleiðréttingar, einelti og fl.
Sjúkrasjóður LSS skilar rúmlega 14.000.000 kr í hagnað á fyrsta ári.
Undirbúningur fyrir málstofu 10. maí og ráðstefnur 13. okt og 15. mars.
Frágangur á bókhaldi og ársreikningum.
Akureyri -ráðstefna um gerð stofnanasamninga hjá HSN
Fulltrúaráðsfundur verður 27. apríl. á dagskrá verður; starfið, ársreikningar,
lífeyrismálin, utanspítalaþjónusta, neyðarlínan og fl.

4. Frá Fagdeildum
Fagdeild sjúkraflutningamanna er að vinna við endurnýjun á vinnuferlum.
Sótt námsstefna um lucas, ficical control -stöðvaþjálfun. Deildin hefur
áhuga á að halda ráðstefnu hér í haust, samhliða ráðstefnu slökkvara.
Formaður Fadeildar slökkviliðsmanna heimsótti félaga á Snæfellsnesi.
Stefna á að halda ráðstefnu 13. – 14. október. Bæði fyrirlestrar og
verklegt.
5. Ársreikningar 2016
Farið yfir ársreikninga; Félagssjóðs, Orlofssjóðs, Styrktarsjóðs,
Starfsmenntunarsjóðs og Tryggingasjóðs. 200.000kr halli var á rekstri
Félagssjóðs sem skýrist á þinghaldi og kostnaði vegna dómsmáls.
6. Fulltrúaráðsfundur 27. apríl kl. 13:00
Á dagskrá verða lífeyrismál þar sem fulltrúum frá LSR og Brú verður
boðið að halda erindi á fundinum. Framtíðassýn í Utanspítalaþjónustu og
starfið hjá Neuðarlínunni.

7. Kjaramál
Samningaviðræður við Isavia ohf eru í gangi.
Vinna við bókun 2 hjá sjúkraflutningamönnum gengur hægt hjá ríkinu.
8. Ráðstefnur í október 2016 og mars 2017.
Í vinnslu er að halda ráðstefnur um slökkviliðs- og sjúkraflutningamál um
miðjan október og ráðstefnu um Krabbamein um miðjan mars.

9. Ályktun TFÍ og tillaga hjá LL v BSRB og Lífeyrismál.
Farið yfir og rætt um ályktununa.
10.Önnur mál
a ) 1. maí
formaður hefur fengið boð um að tala á Selfossi.
Ákveðið að hvetja deildir til að mæta í göngurnar víða um land.
b) nefnd til að endurskoða atkvæðavægi í félaginu
Umræður um að hlutastarfandi fái fast sæti í stjórn. Endurskoða þarf
deildir í félaginu.
c) Oddur Þórarinn Þórarinnsson læknir og lögfræðingur
Er að aðstoða félagið varðandi skráningar á krabbameinstilfellum hjá
slökkvilismönnum.
d) slökkviliðsminjasafnið.
Safnið er að missa húsnæðið á Reykjanesi. Umræður um nauðsyn þess að
finna því stað.
e) LFR tilkynnir hækkun á leigu fyrir skrifstofuna.

