Erindisbréf

Fulltrúi LSS
Stjórn skipar hér með eftirfarandi aðilar sem fulltrúa LSS og í fulltrúaráð LSS til
tveggja ára.
Um störf fulltrúa og fulltrúaráðs er farið eftir lögum LSS og samþykktri reglugerð um
fulltrúaráð.
Sameiginlegt netfang fulltrúa LSS: fulltruar@lsos.is
Formaður fulltrúaráðs LSS og formaður stjórnar LSS: Magnús Smári Smárason
Stjórn LSS skipa:
Formaður
Magnús Smári Smárason, magnuss@lsos.is s: 691 1513
Varaformaður
Bjarni Ingimarsson, bjarnii@lsos.is s: 699 4159
Gjaldkeri
Ásgeir Þórisson, asgth@simnet.is s:899 5335
Ritari
Anton Berg Carrasco, antonbc@lsos.is s: 864 2653
Form. fagd. slökkviliðsm.
Jón Kristinn Valsson, jonv@shs.is s: 863 0304
Form. fagd. sjúkraflutningam.Birkir Árnason, birkira@lsos.is s:823 5555
Form. fagd. stjórnenda
Ólafur Stefánsson, olafurst@akureyri.is s: 895 1995
Varamaður í stjórn
Hlynur Kristjánsson, hlynur@isafjordur.is s: 863 1916
Varamaður í stjórn
Árni Snorri Valsson, arnipatrol@gmail.com s: 869 5596

Gildistími skipunar: Apríl 2020 – janúar 2022.
Fulltrúar LSS:
Hjalti Sigurðsson
Georg Bergþór Friðriksson
Bjarni Ingimarsson
Guðmundur Rúnar Jónsson
Ragnar Guðmundsson
Gunnar Jón Ólafsson
Ingvi Þór Hákonarsson
Stefán Freyr Thordersen
Hreiðar Örn Steinþórsson
Sigurbjörn Björnsson
Árni Snorri Valsson
Selma Friðriksdóttir
Sigurjón Bergsson
Guðmundur Torfi Rafnsson
Helgi Friðbjörnsson
Sigurjón hafsteinsson
Birna Dröfn Birgisdóttir
Ásmundur Páll Hjaltason
Gauti Þór Grétarsson
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Maron Pétusson
Jófríður Stefánsdóttir
Björgvin M. Hansson
Júlíus A. Albertsson
Hinrik Þór Óliversson
Bjarni Ingimarsson
Borgar Valgeirsson
Davíð Friðjónsson
Guðjón Ingason
Gylfi Jónsson
Hallveig Guðmundsdóttir
Pálmi Hlöðversson
Ragnheiður Guðjónsdóttir
Róbert Ægir Hrafnsson
Þorsteinn Gunnarsson
Hallveig Guðmundsdóttir
Ingólfur Ólafsson
Guðjón Einar Guðmundsson
Eiríkur Gísli Johansson
Hlynur Kristjánsson
Leiknir Sigurbjörnsson
Snjólfur Eiríksson
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Fulltrúar LSS getur tekið breytingum og þá er þetta skjal uppfært og gefið út aftur
með óbreyttum gildistíma og sett á heimasíðu LSS.
Hlutverk fulltrúa
Er að vera fulltrúi deildar hjá LSS og sinna störfum trúnaðarmanns. Tryggja skilvirk
samskipti á milli stjórnar LSS og sinnar deildar. Fulltrúi ber ábyrgð á kosningu fulltrúa
og ber að halda reglulega fundi með sinni deild og halda fundargerðir. Hlutverk
fulltrúa er að fylgja eftir réttindum starfsmanna á viðkomandi stað eða starfssviði
sem skilgreint er í kjarasamningi LSS, öðrum lögum og reglugerðum sem við á. Þetta
á einnig við um öll samskipti, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað.
Hlutverk fulltrúaráðs
Þing LSS fer með æðstu stjórn í málefnum Landssambands slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna, en þess á milli er kjörin stjórn sem stýrir félaginu á milli þinga.
Stjórn heldur fulltrúaráðsfundi eftir þörfum og eins og kveðið er á skv. lögum og
reglugerðum LSS. Hlutverk fulltrúaráðs er að veita stjórn LSS aðhald í störfum
félagsins og tengdum sjóðum á milli þinga. Skv. gr. 24.7 í lögum félagsins er kveðið á
um að skal halda opinn fulltrúaráðsfund á tímabilinu 1. mars til 30. apríl árið sem
ekki er þing.
Starfshættir:
Formaður LSS kallar saman fulltrúaráð sé þörf fyrir sameiginlega umfjöllun og eða
ákvörðunartöku í þeim málum sem eru á verksviði ráðsins, einnig er honum heimilt
að boða til fundar í ráðinu ráðgjafa og aðra sem hann telur efla starfsemi félagsins. Er
þá viðkomandi með málfrelsi og tillögurétt.

Vonast er til að fulltrúar/fulltrúaráð skili eftirfarandi árangri:
• Sé góður málsvari og samnefnari félagsmanna LSS.
• Vera til staðar fyrir félagsmenn er upp kemur ágreiningur á vinnustað vegna
samskipta, aðstöðu, kjaramála ofl.
• Vera öflugur málsvari félagsmanna í kjarabaráttu þeirra fyrir betri launum og
bættum aðbúnaði.
• Vera öflugur málsvari félagsmanna í faglegri umræðu við hagsmunaaðila.
• Að auka þekkingu og færni félagsmanna í starfi og tryggi að nýjungar og önnur
þróun skili sér áfram í störf sinna félagsmanna.
• Að vinna að aukinni heilsuvitund félagsmanna og efli fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði
heilsueflingar og sjúkdómum.
• Að taka virkan þátt í forvörnum á sviði slökkvi- sjúkra- og björgunarmála.
• Að orlofssjóður haldi í við þróun á uppbyggingu orlofsíbúða og veitir sambærilega
þjónustu og önnur stéttarfélög.
Fjármál
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna er með sjálfstæðan rekstur og er
fjármagnað með iðgjöldum frá félagsmönnum. Ekki er greitt fyrir störf fulltrúa enda
um sjálfboðaliðastarf að ræða en útlagður kostnaður er greiddur skv. lögum
félagsins. Fyrirkomulag á styrkjum er í höndum skrifstofu. Öll fjárútlát skulu unnin í
samráði við framkvæmdastjóra LSS.
Starfsmenn LSS: Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri.
Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri.

