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Dagskrá:
Setning
SP setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. SP stakk upp á Höskuldi sem fundarstjóra og HS
og GH sem fundarritara. Boðun á fundinn er réttur sem fundarstjóri samþykkir.
Formgallar á 17.þingi LSS.
Bjarni Ingimarsson (BI), fyrsti fulltrúi SHS tók til máls. Deild SHS sendu inn bréf með
athugasemdum við 17. þing LSS. og óska eftir svörum við því. Fundarstjóri las upp bréfið (sjá
fylgiskjal 1) og það sett á skjá fyrir félagsmenn sátu fundinn í gegnum fjarfundarbúnað.
Fundarstjóri gaf orðið laust.
Formaður LSS (SP) gerir grein fyrir nefnd um jöfnun atkvæðis sé hafin og gengur sú vinna vel og
næsti fundur sé 11. júní. Fundarstjóri bendir fundarliðir séu samhangandi en það eigi að taka
fyrir lið um formgalla fyrst fyrir.
Finnur Hilmarsson(FH), SHS, óskar eftir því að fyrirspurn deildar SHS verði svarað um formgalla
af stjórn LSS.
Varaformaður (MSS) kemur og svarar fyrirspurnum:
- Varðandi greiðslur kjörinna fulltrúa í félagssjóð LSS. Varaformaður (MSS) rifjaði upp að
hefð væri fyrir þessu fyrirkomulagi síðustu þing. Tekin eru greidd iðgjöld ári fyrir þing frá
hverri deild fyrir sig sem ákvarðar fjölda þingfulltrúa. Ekki er tekið tillit til upphæðar sem
félagsmenn greiða til LSS. Hann telur að það þurfi að skoða lágmarksgreiðslur í félagið.
Óeðlilegt að þeir sem borga lágar greiðslur hafi sama vægi og þeir sem borga fullt gjald.
Það er ekki í lögunum í dag.
- Varðandi kosningu fulltrúa deilda þá sagði varaformaður að það sé óumdeilt að
einhverjum deildum var gefinn kostur að halda kosningu seinna. Það hefur verið gert
áður og skv. lögum LSS þurfa liggja rökstuddar skýringar af hverju það er.
- Varðandi lið 3 vísar varaformaður í svar tvö (hér fyrir ofan).
- Varðandi skipun uppstillingarnefndar þá hefur varaformaður ekki svör við því og vísar á
formann LSS.
- Varðandi kosningakerfið tekur varaformaður undir að það hefði mátt kynna kerfið betur
og tekur undir að notkun á rafrænu kosningakerfi samræmist ekki þingsköpum LSS.
Þingsköp lágu ekki frammi og þar af leiðandi fengu fulltrúar ekki þau gögn. Breyta þarf
reglugerð um þingsköp fyrir næsta þing og birta. Búið er að birta reglugerðina á netinu.
- Varaformaður telur að ákvörðun um félagsgjöld standist ekki reglur. Það sé ekki
forsvaranlegt að hækka iðgjöld um 150% og hefur stjórn ákveðið að fresta þessari
ákvörðun fram að næsta fulltrúaráðsfundi í haust.

Gunnar Jón Ólafsson, fulltrúi BS og sat í kjörnefnd. Hann gerði grein fyrir vinnu kjörnefndar, situr
í nefndinni um að laga atkvæðisrétt og bendir á að nú þarf að standa saman.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) bendir á að ályktun um stofnun nefndar um atkvæðavægi hafi verið skilað
löngu áður nefndin var sett á laggirnar.
Sverrir Björn Björnsson (SBB), SHS bendir á að annmarkar við þetta þing eigi við rök að styðjast
og bendir á að stjórn LSS beri að fylgja lögum félagsins.
- Uppstillingarnefnd beri að skipa á haustfundi. Ef það gleymdist beri að óska eftir heimild
til þess á þinginu.
- Atkvæðavægi. Sambærileg nefnd var að störfum í tvö ár á milli þinga og nú er komin ný
nefnd. Það var búið að kynna þetta á fulltrúaráðsfundi og öðrum stöðum en aldrei kom
athugasemd. Bendir að það vantaði eftirfylgni stjórnar. Þetta er Talaði um lýðræði og
þeirri ábyrgð sem því fylgir að vera fulltrúi.
- Telur félagið vera óstarfhæft sl. 2 ár og segir stefna í erfiða kjarasamningaviðræður og þá
þurfi forysta félagsins að virka.
Fundarstjóri fær athugasemd frá Selfossi um að í laganefnd hafi umræða um atkvæðavægið
verið gerð góð skil.
Formaður viðurkennir að skipun uppstillingarnefndar hafi verið mistök af hans hálfu og biðst
hann afsökunar á því .
FH tekur undir orð Sverris og fer yfir árangur fyrri stjórna í kjaramálum félagsins.
Júlíus Albert Albertsson, SF svarar spurningum frá FH
Hermann Maggýarson svarar spurningum frá FH og fjallar um nefnd um atkvæðavægi.
Fundarstjóri bendir á að við erum enn í lið um formgalla og óskar eftir því að fundurinn leggi
fram ályktun um þennan lið sem hægt væri að afgreiða. Hann spyr, var þingið löglegt?
Varaformaður verður við svörum og svarar neitandi.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) tekur fram að tilgangurinn hafi ekki verið að dæma þingið ógild heldur sýna
fram á að margt mátti laga og segir það skyldu þingfulltrúa að gera athugasemdir þegar störf
stjórnar séu ekki í lagi.
Borgar Valgeirsson, annar fulltrúi SHS kemur með fyrirspurnir um um næstu skref.
Steinþór Darri Þorsteinsson, formaður fagdeildar slökkviliðsmanna LSS tekur undir að þingið var
kannski alveg samkvæmt bókinni. Varðandi rafræna kosningakerfið var utanaðkomandi aðili sem
sá um það og voru úrslit alltaf rétt miðað við þingfulltrúa.
SBB bendir á að það eigi kjósa til þings skv. lögum félagsins og spyr eigi að taka á þessum
formgalla á þinginu. Ræðir störf núverandi formanns sem leiðtoga. Hvernig vilja menn taka á
þessum formgalla á þinginu.
Varaformaður telur að sé óumdeilt að það er formgalli á þinginu en það algjör skortur á
úrræðum hvað eigi að gera í lögum félagsins. Það þarf að laga fyrir næsta þing, það vanti
úrskurðarnefnd og umræðuna þurfi stjórn að taka.

Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS gerði grein fyrir framkvæmdinni og sagðist bera
ábyrgð á henni.
- Eftir bestu vitund þá var verið framkvæma þetta þing samkvæmt hefð varðandi lið 1 og
2. Varaformaður og funduðu reglulega fram yfir þing. Óskað var eftir því lengja kosningu
fulltrúa í deildir þar sem LSS ýtti of seint við sínum fulltrúum. Stjórn LSS lengdi því
frestinn til 15. febrúar í stað 1. febrúar. Þetta var kynnt á fulltrúaráðsfundinum í febrúar
og engar athugasemdir voru gerðar við það.
- Varðandi þingsköp þá gerði framkvæmdastjóri grein fyrir því hvernig ástandið á
skjalavistun hefði verið og skipulag í kringum það fyrstu vikurnar í starfi. Eftir nokkrar
vikur í starfi fékk framkvæmdastjóri aðgang að gögnum fv. formanns LSS sem voru þá
orðin tveggja ára gömul. Hann hafði skjalað allt hjá sér og framkvæmdastjórinn fékk öll
gögnin hans og fyrir það bæri að þakka. Nokkrum dögum fyrir þing sendir BV
framkvæmdastjóra eldri lög félagsins og þar inni voru lög um þingsköp sem
framkvæmdastjóri vissi ekki að væru til.
Formaður svarar gagnrýni á störf stjórnar og segir að ef félagsmenn hafa kjark til að bera upp
vantraust á formann skulu menn gera það.
FH fjallar um störf fyrrum framkvæmdastjóra og afleiðingar af því.
Varaformaður telur að það þurfi að taka tíma í greina hver næstu skref eru og það sé
kostnaðarsamt að halda annað þing.
Fundarstjóri lokar á frekari umræður um þennan lið. Bendir á að það þurfi að álykta um að þingið
hafi verið ólöglegt annars verði athugasemdum vísað til stjórnar. Ef það kemur ekki ályktun ber
að túlka það sem svo að þingið hafi verið löglegt.
Borgar Valgeirsson, SHS, leggur fram tillögur þess efnis að þingið hafi verið ólögmætt.
,,Ályktun um að 17. þing LSS hafi verið ólöglegt, Borgar Valgeirsson“
Kosið var í salnum og var það samþykkt samhljóða með meirihluta atkvæða. Fundarstjóri
úrskurðaði svo að ekki væri hægt að telja atkvæðin með í gegnum fjarfundarbúnað þar sem hann
sæi ekki fulltrúa greiða atkvæði og því voru þau ekki talin með. (atkvæðin höfðu farið 38 atkvæði
á móti 28 ef þau hefðu verið talin með og því ekki breytt niðurstöðunni). 41 félagsmenn voru í
sal BSRB við atkvæðagreiðslu.

3.

Tillaga SHS deildar til stjórnar um nefnd um jöfnun atkvæðavægis innan LSS
Fundarstjóri gefur orðið laust.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) sagði ályktun frá deild SHS hafi ekki verið send inn fyrr en þremur vikum
eftir deildarfund SHS þannig að stjórn fengi svigrúm til að vinna úr þinginu. Nefndin er komin af
stað og gengur vinnan vel. Sá hópur mun leggja fram tillögur þegar hugmyndir verða
fullmótaðar. Vonast er til að vinnan klárist fljótlega.
FH skorar á nefndina klára vinnuna sem fyrst og skorar jafnframt á stjórnina að boða til
aukaþings í haust til að afgreiða þessar tillögur.

Formaður svarar áskorun FH og segir að nefndinni hafi verið gefið sjálfstæði og fresturinn sé til
til septemberloka, en þar sem vinnan gengur vel þá mun nefndin væntanlega skila af sér tillögum
fyrr og það það skynsamlega leið að halda aukaþing í haust.
Varaformaður segir að hann sé tengiliður fyrir hönd stjórnar. Stefnt er á að klára vinnuna mánuði
áður en fulltrúaráðsfundur verður boðaður í haust. Varðandi aukaþing þarf að kanna vilja
félagsmanna með það og taka slíka ákvörðun að vel athuguðu máli.
BV bendir á að í ályktuninni er því beint til stjórnar að ákveða aukaþing út frá ályktuninni.
Fundarstjóri segir að málin séu komin í farveg og lokar á frekari umræðu um málið.
5.

Tillaga SHS deildar til stjórnar LSS um skiptingu LSS í tvær deildir.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) bendir á að beiðni um að skoða hvort það ætti að skipta félaginu upp í
deildir hafi verið send inn áður en nefnd um atkvæðavægi var komið á laggirnar en sé þó
hugmynd sem vert er að skoða ef fyrri tillagan nær ekki fram að ganga. Það sé vilji hjá SHS að
klára fyrri nefndarvinnuna áður en ráðist verði í þessa.
SBB kemur með aðra hugmynd um svæðaskiptingu landsins í stað þess að skipta félaginu í deildir
og telur að deild SHS eigi að draga þessa tillögu til baka.
Gunnar Jón Ólafsson, telur við vera að þokast í rétta átt og tekur undir orð SBB að þessi tillaga á
ekki að koma til greina.
Hermann Maggýarson tekur undir orð SBB.
Fundarstjóri lokar á umræðu og er samþykkt og er erindinu vísað til stjórnar.

6.

Önnur mál
SDÞ fjallar um formgalla þingsins og telur þetta ekki haft áhrif á mætingu þingsins fram að þessu.
Lárus Steindór Björnsson, fv. varaformaður LSS tekur til máls um félagið og framtíðina.
Framkvæmdastjóri LSS óskar eftir því að það verði skoðað hvort fundurinn væri löglegur þar sem
að gert var ráð fyrir fjarfundarbúnaði. SBB telur svo vera. Fundarstjóri taldi svo vera. líka rafræn
kosning en lögin heimili ekki atkvæðagreiðslu í gegnum fjarfundarbúnað. Fundarsköpin segja að
þú skalt rétt upp en þar sem menn eru ekki mynd sjást ekki. Í þessu tilviki hafði þetta ekki áhrif á
niðurstöðu kosninga um ályktanir.
SBB fjallar um kjaramál félagsins og atkvæðavægi hlutastarfandi um kjarasamninga.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) lagði fram tillögu þess að halda aukaþing eins fljótt og hægt er.
FH tók undir orð fyrsta fulltrúa tekur fram að stjórn þurfi að vinna hratt í þessu máli.
Varaformaður upplýsir að þessi fundur geti ekki ákveðið að halda aukaþing, skoða grein 32.1 í
lögum félagsins og fá fleiri að borðinu með fagþekkingu á þessum málum.

Fyrsti fulltrúi SHS (BI) dró fyrri tillöguna til baka og leggur aðra fram þar sem hann skorar á stjórn
að halda þing eins fljótt og hægt er til að finna lausn á atkvæðavæginu. Guðlaugur Magni hvatti BI
að bæta við dagsetningu en það var ekki gert. Einar Örn SHS tekur undir tillöguna og þakkar fyrri
stjórn fyrir góð störf. ,, Reykjavík 5. Júní 2018. Undirritaður skorar á stjórn LSS að finna leiðir til að
þing verði haldið svo fljótt sem hægt er til að ná sáttum í félaginu. Bjarni Ingimarsson.“
Fundarstjóri les upp ályktun frá fyrsta fulltrúa SHS (BI) og er hún samþykkt samhljóða (í sal)
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) fer yfir störf formanns LSS á síðasta tímabili og skorar á formann að segja af
sér og leggur fram vantrausttillögu á formann LSS.
Formaður LSS svarar fyrsta fulltrúa í mjög stuttu máli, tekur áskorun hans og segir af sér sem
formaður LSS og lætur af störfum tafarlaust og gengur úr salnum.
Fundarstjóri upplýsti að Stefán Pétursson, núverandi formaður LSS hefði sagt af sér embætti
formanns og tekur 5 mín. hlé.
Eftir hlé bendir fundarstjóri að það séu fordæmi fyrir því að formaður hafi gengið úr stjórninni og
þá tók varaformaður við. Varaformaður tekur því sæti formanns og varamaður í stjórn kemur inn.
Varaformaður (MSS) segir þetta sérstakan endi á fundinum en mun taka við þessu embætti fram
að næsta þingi. Hann mun kanna möguleikann á því að halda aukaþing eins fljótt og auðið er.
Hermann Maggýarson bendir á margt gott sem fráfarandi formaður gerði á tímabilinu s.s. sálræna
ráðstefnan og vonast til að þetta verði nóg til að sámeina félagið á ný. Nú þurfi að vinna vel að
lagabreytingatillögunum.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) fjallaði framtíð félagsins.
SBB þakkar fráfarandi formanni fyrir sín störf. Talar um aðdraganda þess sem hann verður
formaður að þær hafi ekki verið réttar.
Ásgeir Þórisson, gjaldkeri LSS talar um framboð til formanns á síðasta þingi og beinir spurningu til
fyrsta fulltrúa SHS.
Fyrsti fulltrúi SHS (BI) svarar spurningu gjaldkera LSS og segist málið snúast um lagabreytingar en
ekki kosningar og hann ætli ekki að bjóða sig fram aftur til formanns á næsta þingi.
Fundarstjóri þakkar fyrir afhendir orðið til nýs formanns félagsins ,Magnúsar Smára Smárasonar.
Nýr formaður mun axla ábyrgð sem formaður LSS, þakkar fundarmönnum í sal, fundarmönnum í
fjarfundarbúnaði fyrir og slítur fundi kl. 19:55.
Fundargerð rituðu Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri LSS og Hermann Sigurðsson,
framkvæmdastjóri LSS.

Fylgiskjal 1 – Bréf frá SHS til stjórnar LSS
Ályktun til stjórnar LSS
Deildarfundur SHS deildar LSS, haldinn 3. maí 2018, gerir alvarlegar
athugasemdir við störf stjórnar í aðdraganda og við framkvæmnd 17. þings LSS og
óskar eftir því að stjórn LSS taki til skoðunar hvort löglega hafi verið staðið af
framkvæmd þingsins og útgáfu kjörbréfa.
Á 17. þingi LSS var lagt fram kjörbréf, sem unnið hafði verið af kjörnefnd, til
samþykktar. Upplýsingum varðandi frávik á lögum félagsins sem hefðu átt að fylgja
kjörbréfi voru ekki kynntar fulltrúum né leitað samþykkis varðandi þessa afmarka.
• Ekki liggja fyrir greiðslur kjörinna fulltrúa í félagssjóð LSS. Fulltrúar SHS hafa
miklar efasemdir um að allir félagar sitji við sama borð þegar kemur að
greiðslum og hvort félagsmenn hafi rétt til að sitja sem fulltrúar sinnar
deildar. Ómögulegt er að taka afstöðu til kjörbréfa ef engkin gögn liggja fyrri
um greiðslur né staðfesting á því að kjörnefnd hafa kannað þennan þátt.
• Ekki voru allir þingfulltrúar kosnir samkvæmt grein 9.5 í lögum LSS og ekki var
leitað eftir né þessir afmarkar kynntir þegar leitað var samþykkis á
kjörbréfum.
• Fulltrúar SHS deildar telja að göng hefðu þurft að liggja fyrir um alla afmarka
á kjörbréfum og þeir kynntir fyrir þingfulltrúum samhliða kynningu á
kjörbréfum.
• Uppstillinganefnd var ekki skipuð samkvæmt grein 25.3 í lögum LSS og ekki
var leitað eftir samþykkis þingsins á þessum afmörkum.
• Rafrænt kosningakerfi var ekki kynnt nægilega vel fyrir fulltrúum auk þess var
ekki nokkur leið fyrir þingfulltúaa að sjá hvort atkvæði þeirra sé virkt enda
vara oftar en ekki verið að leita eftir atkvæðum sem ekki skiluðu sér.
• Ákvörðun um félagsgjald sem lagt var fram af stjórn LSS var ekki kynnt
nægilega vel, breytingatillaga sem fram kom var heldur ekki nægilega vel
kynnt, þingfulltrúum var ekki gefin kostur á að kynna sér hana né ræða svo
vel geti talist og framkvæmdin ekki í samræmi við góð þingsköp.

