Landssamband Slökkviliðs- og Sjúkraflutningamanna
National Union of Fire Fighters and EMT-Paramedics

Fundargerð stjórnar LSS

Fundarstjóri: Stefán Pétursson, formaður LSS.

Fundur nr. 263

Fundarritari: Hermann Sigurðsson

Reykjavík,
28.02.18

Mættir:
Ásgeir Þórisson, gjaldkeri LSS.
Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri LSS.
Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS.
Jón Pétursson, formaður fagdeildar slökkviliðsmanna.
Lárus Steinþór Björnsson, varaformaður LSS.
Magnús Smári Smárason, ritari LSS.
Njáll Pálsson, formaður fagdeildar sjúkraflutningamanna.
Stefán Pétursson, formaður LSS.
Viðar Arason, varamaður.
Fjarverandi:

Fundarstaður:
Brautarholt 30
105 Reykjavík
Frá kl. 09:15
Til kl. 12:00

Pétur Arnarsson, formaður fagdeildar slökkviliðsstjóra.

Dagskrá:
Nr
.
1.
2.

3.
4.

Fundarefni

Ábyrgð

Setning
SP setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.
Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð síðasta fundar var samþykkt með breytingum. HS
falið að búa til minnisblöð vegna kjaramála síðustu þriggja funda
og láta fylgja með. Halda síðan því fyrirkomulagi áfram.
Fundargerðir frá Eldvarnarbandalaginu, 112 deginum,
Samráðsnefndar (SNS), deildarfundi BS og
krabbameinsnefndar voru lagðar fram.
Inntaka nýrra félaga
Einn nýr félagi. Sigurður Þór Elísson. Samþykkt.
Starfið á milli funda
Framkvæmdastjóri lagði fram starfsyfirlit frá starfsmönnum um
þeirra störf vegna febrúarmánaðar. Yfirlitið verður sett á
heimasíðu félagsins og sent á stjórn LSS og fulltrúa þess.

SP

SP: Formaður fór yfir starf sitt á milli funda:
• Fundur með slökkviliðsstjóra BÁ vegna hótana í garð
eldvarnareftirlitsmanna
• Fundur með heilbrigðisráðherra
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Fundur með með fulltrúum SHS
Umsýsla vegna uppstillingarnefndar
Fundur með fagdeild sjúkraflutningamanna og yfirlæknis
utanspítalaþjónustu á Íslandi
Fundur með krabbameinsnefnd
Fundur með fulltrúum ISAVIA á Reykjavíkurflugvelli
Samtöl við félagsmenn
Fundur með framkvæmdastjórn Heilbrigðisstofnunar
Norðurlands
Símafundir með fulltrúum vegna kjaramála
Fundur með formanni landssambands lögreglumanna
vegna vettvangsliða
Deildarfundur Brunavarna á Suðurnesjum
Fundur með framkvæmdastjóra BSRB vegna
aðildargjalda.

NP: Fagdeild sjúkraflutningamanna
• Fundur með heilbrigðisráðherra
a. Sjúkrabílar
b. Vettvangsliðar
c. Fagráð sjúkraflutninga
d. Framtíðarsýn og stefna í málaflokknum
e. Aukið vægi yfirlæknis utanspítalaþjónustu
f. Aukinn aðkoma LSS að málaflokknum
• Fundur fagdeildar sjúkraflutningamanna
• Fundur faghóps um sjúkrabíla og búnaðarmál
• Ráðstefna EMS today 21. – 23. Febrúar í USA.
a. Fundur í ritnefnd JEMS.
b. Fundur með forsvarsmönnum skólans í Pittsburg
varðandi ,,mini medic“.
• Vinnna að podcast fræðslu.
• Fundur með framkvæmdastjórn HSN vegna
vettvangsliða.
• Vinnuferlar, Rafræn sjúkraskrá og kennslubíll eru í
vinnslu.
JP: Fagdeild slökkviliðsmanna
• Deildarfundur hjá HSU og BÁ.
• Heimsókn til styrktaraðila og þakka fyrir ráðstefnuna ,, Á
vakt fyrir Ísland“.
• Fundur með Brunatæknifélagsins.
• Fundur með aðalvarðstjóra lögreglunnar á
höfuðborgarsvæðinu vegna PLIVO.
• Upptökur settar af ráðstefnunni í fyrra inn á facebook
fagdeildar og youtube.
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LSB. Undirbúningur fyrir þing LSS. Undirbúningur og
framkvæmd samráðsnefndarfundar(SNS). Deildarfundur BS.
Fundur með Akranesbæ.
MSS. Undirbúa lagabreytingar og gerð fjölmiðlaáætlunar. Gerð
ferla vegna útgáfu blaða og vegna viðburða.

5.

ÁÞ. Kom að ársuppgjöri og fjármálum. Deildarfundur BS. Gerði
drög að ferli vegna greiðslu reikninga.
Landsþing LSS
Undirbúningur fyrir þingið er hafið. Lagður var fram tékklisti um
helstu verkefni fram undan.
- Lagt var fram minnisblað um stöðu mála.
- Stjórn samþykkir uppfærðan gestalista og drög að
dagskrá.
- Stjórn skipar eftirfarandi í uppstillingarnefnd: Gunnar Jón
Ólafsson, Sigurjón Hendricksson og Kjartan Kárason.
Þeir hafa þegar hafið störf.
- LSB kynnir drög að nýjum heiðursmerkjum. LSB kemur
með drög að heiðursmerkjahöfum fyrir næsta fund.
- Framboð. Stjórn ítrekar að allir frambjóðendur til stjórnar
þurfi að bjóða sig fram 35 dögum fyrir þing, sömuleiðis
formenn fagdeilda. Starfsmönnum falið að kynna nýtt
fyrirkomulag.
- Lagabreytingartillögur. Farið yfir lokadrög til
stjórnarMætti senda út á fulltrúa eftir fulltrúaráðsfundinn.

LSB

6.

Undirbúningur fyrir fulltrúaráðsfund
Verkefnum skipt niður á stjórnarmenn.

SP

7.

Fjármál - Ársuppgjör og staða sjóða.
Farið var yfir sjóðsstöðu félagsins. Staða félagsins er í jafnvægi.
Drög að ársreikningi voru lögð fram. ÁÞ lagði fram tillögu að ferli
fyrir greiðslu reikninga og það samþykkt. ÁÞ lagði fram tillögu um
að fara með bókhaldið í meiri endurskoðun en verið hefur. ÁÞ
lagði fram mismunandi tilboð þess efnis. Stjórn samþykkir að fara
í fulla endurskoðun að þessu sinni. Samþykkt.

ÁÞ

8.

Kjaramál

SP/LSB

Stjórn hefur endurskoðað fyrirkomulag með styrkveitingar í
einstök mál í gegnum aðra lögfræðinga en LSS. Því
fyrirkomulagi er hér með hætt og byggir stuðningur félagsmanna
á mati lögfræðings/framkvæmdastjóra LSS.
Félagsaðild og úrsagnir félagsmanna. HS og MSS fá umboð til
að vinna mál sem kom upp vegna þessa áfram.
Brautarholti 30 (2. hæð) - 105 Reykjavík - Sími 562 2962

- Tölvupóstur lsos@lsos.is - www.lsos.is

Landssamband Slökkviliðs- og Sjúkraflutningamanna
National Union of Fire Fighters and EMT-Paramedics

Ákvarðanir sem tengjast kjaramálum einstakra félagsmanna eru
bókaðar í fylgiskjali við fundargerð. Það er ekki gert opinbert
vegna persónuverndar.
1. Ný mál: 7
2. Mál í vinnslu: 18
3. Málum lokið: 12
9.

Önnur mál
1. Drög að ferli vegna viðburða, greiðslu reikninga og
útgáfu LSS. Ferli samþykkt.
2. Heimsókn með heilbrigðisráðherra. Fundur var með
Svandísi Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra og gekk
hann vel.
3. Fundur með heilbrigðisstofnun Norðurlands. Fundur var
með framkvæmdastjórn Norðurlands vegna málefna
Raufarhafnar, Fjallarbyggðar og vettvangsliða. Fundur
var góður og báðir aðilar að það þyrfti að skilagreina
hugtakið vettvangsliðar í reglugerð.
4. Fjölmiðlaáætlun vegna sjúkraflutninga. MSS lagði fram
drög að fjölmiðlaáætlun fyrir sjúkraflutninga og voru þau
samþykkt.
5. Deildarfundur á Suðurnesjum. Fundur var haldinn hjá BS
á Suðurnesjum og gekk vel.
6. Framboð. Stjórnarmenn upplýstu um hvort þeir gæfu
kost á sér áfram í stjórn eða ekki. Njáll og Lárus munu
ekki gefa kost á sér í næstu kosningum.
7. Lögræðiálit Evrópudómstólsins um vinnutíma
slökkviliðsmat. Er lagt fram til upplýsingar.
8. Aukaaðild sveitarfélaga. Stjórn samþykkir að endurskoða
aukaaðildargjald sem fjögur sveitarfélög greiða af sínum
félagsmönnum. Stjórn samþykkir að hætta þessu
fyrirkomulagi eins fljótt og auðið er. HS er falið þetta
verkefni.
9. Heiðursmerki. Stjórn samþykkir útlit að heiðursmerkjum
og fyrirkomulag skv. reglugerð. LSB er falið að vinna
málið áfram.
Fleira ekki tekið fyrir og fundi er slitið kl. 12:00
Næsti fundur stjórnar er föstudaginn 23. mars kl. 10.
Fundargerð ritaði HS.
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