Hópur Sjúkraliða er fóru í Haustferð 23. ágúst 2018
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Stjórn Reykjavíkurdeildar hefur fundað nokkuð stopult á þessu starfsári vegna mikilla anna hjá
stjórnarmönnnum. Ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sjúkraliðum sem starfað hafa fyrir
deildina á árinu og þá sérstaklega stjórnarmönnum og viðburðarnefndinni. Hér á eftir mun ég
stikla á stóru yfir starfsemi deildarinnar og geta nokkurar viðburða sem fulltrúar deildarinnar
tóku þátt í á síðasta starfsári.
Nóvember:
13. nóvember s.l. var Aðalfundur deildarinnar
Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum kom Gunnar Örn Gunnarsson framkvæmdastjóri
SLFÍ og kynnti og fór yfir mismuninn á kjara - og stofnanasamningum samningsaðila SLFÍ. Birna
Ólafsdóttir skrifstofustjóri SLFÍ kom líka og sagði okkur frá gangi mála varðandi fyrirhugað
fagháskólanám fyrir sjúkraliða.
Boðið var upp á léttan kvöldverð á fundinum, því miður var ekki góð mæting á fundin að þessu
sinni.
26. nóvember Evrópudagur sjúkraliða
Í ár eins á því síðasta voru sjúkraliðar aftur hvattir til að bjóða vinnufélögum sínum upp á kaffi
og með því á sínum vinnustað sem mér skilst að hafi heppnast mjög vel .
30. nóvember - vaktabókin
Kom hópur úr stjórn og nefndum
deildarinnar saman og pökkuðu
vaktarbókinni og gerðu klára til
útsendingar. Að þessu sinni þá
náðist að klára vinnuna á einum
degi.
Desember:
8. desember
Hélt Reykjavíkurdeildin Litlu jólin og bauð öllum félögum í deildinni frítt á þennan viðburð.
Dagskrá kvöldsins byrjaði á að farið var í Jóla - yoga hjá Yogavin og að því loknu var boðið
uppá vænar veitingarnar og síðan var stiginn dans. Bjössi greifi og trúbador sá skemmtunina,
ágætis mæting var.
21. Desember voru Útskriftir
Fulltrúar Reykjavíkurdeildar voru viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá Fjölbrautaskólunum í
Breiðholti og Ármúla, afhentu þeim blóm og lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ og buðu
nýútskrifaða sjúkraliða velkomna í hópinn. Úr Fjölbraut í Breiðholti útskrifuðust 16 sjúkraliðar
og úr Fjölbraut í Ármúla útskrifuðust 4 sjúkraliðar samtals útskrifuðust 20 sjúkraliði s.l. jól. Fríður
Garðarsdóttir sjúkraliði sá afhendinguna í FB og Þórdís S. Hannesdóttir og Guðmunda
Steingrímsdóttir sjúkraliðar sáu um afhendinguna í FÁ og þökkum við þeim kærlega vel fyrir.
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Janúar:
28. janúar – kynning
Jakobína Rut Daníelsdóttir stjórnarmaður Reykavíkurdeildar fór ásamt Birnu Ólafsdóttur í
Fjölbraut í Ármúla til að kynna félagið og deildina, skólinn óskaði eftir þessari kynningu sem
gekk mjög
Febrúar:
24. febrúar – Góugleði Reykjavíkurdeildar
Ansi dræm þátttaka var á góugleðina þetta árið og mátti litlu muna að viðburðurinn yrði slegin
af en með mikilli vinnu og hvatningu þá tókst að ná lámarkinu sem við vorum búnar að setja
okkur. Þeir sem mættu skemmtu sér mjög vel, Grillvagninn sá um matinn sem var mjög góður
og Bjössi greifi sá um veslustjórn tónlistina og að skemmta okkur. Hið árlega happadrætti var
stórglæsilegt að vanda og fóru margir klyfjaðir heim.

Maí:
1.maí er baráttudagur verkalýðsins
Kjaramálanefnd Reykjavíkurdeildar hélt utan um kröfugönguna í Reykjavík fyrir hönd félagsins.
Útveguðu þær göngumenn til að bera fána félagsins og komu fánum og veifum til þeirra sem
mættu í gönguna. Nokkkuð góð þátttaka sjúkraliða var í kröfugöngunni og á útifundinum. Stjórn
Reykjavíkurdeildarinnar þakkar nefndinni fyrir gott starf.
15. maí var Fulltrúaþing SLFÍ
Reykjavíkurdeildin átti þar 12 fulltrúa, nokkur vinna fór í að undirbúa þingið og hringja í fulltrúa
deildarinnar til að kanna mætingu þeirra á þingið.
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25. maí voru Útskriftir
Fulltrúar Reykjavíkurdeildar voru viðstaddir útskriftir sjúkraliða frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla
og Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, afhentu þeim blóm og lykilinn ásamt heillaóskum frá SLFÍ
og buðu nýútskrifaða sjúkraliða velkomna í hópinn. 11 sjúkraliða útskrifuðust úr
Fjölbrautarskólanum í Ármúla og 10 sjúkraliðar úr Fjölbrautarskólanum í Breiðholti eða samtals
21 sjúkraliðar s.l vor. Fríður Garðarsdóttir sjúkraliði sá um afhendinguna í FB og Ingibjörg
Jóhannsdóttir og Eygló Héðinsdóttir sjúkraliðar sáu um afhendinguna í FÁ og þökkum við þeim
kærlega vel fyrir.
Á þessu skólári hafa þvi samtals 41 sjúkraliðar útskrifast.
Júní:
1. júní
Bauð Reykjavíkurdeildin öllum þeim félagsmönnum sem unnið höfðu fyrir deildina á síðast
starfsári á Mathús Garðabæjar í þakklætisskyni fyrir vel unnin störf í þágu deildarinnar.
6 - 8. Júní
Var EPN ráðstefna í Færeyjum 3 stjórnar konur úr Reykjavíkurdeildarinnar voru þar. Margt var
rætt á þessari ráðstefnu og eitt af því var erindi um mikilvægi hreyfingar og að verið sé að
innleiða líkamsrækt í vinnutímanum í Danmörku og síðan voru ráðstefnugestir látnir gera
æfingar með teygju sem hægt er að gera á vinnutíma. Sjúkraliðafélagið í Færeyjum bauð svo
ráðstefnugestum til hátíðarkvöldverðar og dans á eftir, síðasta daginn var svo boðið uppá
skoðunarferð um Færeyjar áður en haldið var í flug heim.
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19. júní
Var vorferð Eftirlaunadeildar SLFÍ, Kristín Á Guðmundsdóttir fráfarandi formaður SLFÍ fóru með
fyrir hönd Reykjavíkurdeildarinnar að þessu sinni þar sem enginn úr stjórn deildarinnar hafði
tök á þvi. Ferðinni var heitið austur í Hrunamannahrepp og margt skoðað þar t.d var Samasafnið
Sólheimum í Hreppum skoðað og endað í kvöldverði á Hótel Örk.

Júní og Júlí
Tók Reykjavíkurdeildin sér sumarfrí frá fundarhöldum en áfram var unnið að undirbúningi og
skráningu í haustferðina.
Ágúst:
25. ágúst var haustferð Reykjavíkur -, Suðurnesja - og Suðurlandsdeildir SLFÍ.
Að þessu sinni var farið til Vestmanneyja 60 sjúkraliðar fóru með í ferðina sem er frekar
dræm þátttaka miða við síðustu ferðir.
Til Vestmannaeyja var komið um kl. 11 og tók þar á móti okkur Snorri Jónsson leiðsögumaður
og heimamaður sem tók við stjórninni. Farið var í skoðunarferð um Vestmanneyjar og stoppað
á nokkrum merkum stöðum og Snorri sagði frá sögu staðana og fyrir hvað þeir voru merkir.
Í Herjólfsdal borðuðum nestið okkar í blíðskaparverði og skoðuðum nánasta umhverfi. Farið var
í heimsókn á heilbrigðisstofnun Suðurland s.s sjúkrahúsið og
heilsugæsluna í Vestmanneyjum. Þar tóku tveir hjúkrunarfræðingar á móti hópnum og fóru með
hópin í tvennu lagi í skoðunarferð um stofnuinna og sögðu okkur frá starfseminni hennar.
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Að lokinni heimsókn á sjúkrahúsið fékk hópurinn sér göngutúr upp að Eldheimum sem er safn
og kaffihús við hraunjaðarinn en þar inni er hægt að sjá einbýlishúsið sem var grafið upp úr
öskunni sem kom þegar gosið var í Heimaey árið 1973.
Skoðað var minnismerki um Guðlaugssundið en Guðlaugur Friðþórsson stýrimaður synti 5-6
km í svartamyrkri og köldum sjó til lands, eftir að báturinn hans fórst fyrr um kvöldið og hann
var sá eini sem lifði af. Gaujulundur var skoðaður en hann er gjóta í nýja hrauninu
sem hjónin Erlendur Stefánsson og Guðfinna (Gauja) Ólafsdóttir tóku sér í fóstur og ræktuðu
og skreyttu frá árinu 1988. Stoppa var við Skansinn en þar er mikil saga um varnir heimamanna,
þar er Stafkyrkja sem Norðmenn gáfu árið 2000 til minnigar um 1000 ára afmæli kristinnartrúar
á Íslandi. Húsið Landlyst er líka á Skannskinum og er það annað elsta hús Vestmannaeyja
byggt 1848, í dag er það vermdað og hýsir nú læknasafn Vestmanneyja. Fallbyssuvirki og aðrar
minjar frá gosinu eru líka á Skannsinum.

Í lok ferðarinnar var farið og borðað á Einsa Kalda, þar kom Áslaug (Ása) formaður
Vestmanneyjadeildar ásam einni annarri úr stjórn deildarinnar, Ása flutti smá ræðu og bauð
ferðalanga velkomna til Vestmannaeyja. Í enda kvöldverðar var tekin ákvörðun um að fara í
Þórsmörk að ári og stefnir Vestmanneyjadeildin á að koma með í þá ferð.
Stjórnir deildanna þakka öllum fyrir góða ferð og vonumst við til að sjá ykkur öll að ári þegar
áætlað er að fara í Þórsmörk.
Október:.
12 - 14 október fóru nokkrir fulltrúar norður á Akureyri í tilefni af kaupum á nýjum orlofshúsum
félagsins og áttu dásamlega helgi í þessum fallegu húsum.
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17 - 19. október var BSRB þingið haldið Hótel Hilton Nordica, þar var farið stefnu BSRB og
ályktanir af þinginu. Á þessu þingi var mikið rætt um styttingu vinnuvikunnar og virtust
þingfulltrúar vera almennt á því að það væri tímabært að berjast fyrir því.
.

25. október
mætti stjórn Reykjavíkurdeildar í kveðjuhóf Kristínar Á Guðmundsdóttur sem Sjúkraliðafélagið
hélt henni til heiðurs.
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Næst á döfinni:
Nóvember:
Aðafundur Reykjavíkurdeildar
26. nóvember er Evrópudagur sjúkralið
Pökkun á vaktarbókinni
Desember:
Litlu jólin sem verða nánari auglýsing síðar á fésbókar síðu deildarinnar og á slfi.is.
Útskriftir verða úr báðum Fjölbrautatskólunum Breiðholti og Ármúla
Á nýju ári er stefnan að vera með þorrablót og sumardagsins fyrsta fjölskyldubingó en þessir
viðburðir verða auglýstir betur þegar nær dregur.
Við ættlum einnig að bjóða sjúkraliðanemum úr báðum skólunum til okkar og hafa fyrir þá
nokkurs konar fræðslu og spjall.
Að lokum vil ég þakka öllum þeim sjúkraliðum sem komið hafa að þeirri miklu vinnu sem liggur
að baka allra þeirra viðburða og funda sem deildin stóð fyrir á síðasta starfsári. Að endingu
vonast ég til að sjá sem flesta á þeim viðburðum og í ferðum sem deildin stendur fyrir á næsta
starfsári.

Jóhanna Traustadóttir , formaður Reykjavíkurdeildar SLFÍ
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Reykjavíkurdeildinni eru starfandi 4 nefndir:
Viðburðanefnd:
Meðal verkefna hennar er t.d að mæta við útskriftir sjúkraliða og færa
þeim rósir og hamingjuóskir frá félaginu, sjá um og skipuleggja
gönguferði, finna fjáröflun, skipuleggja fræðslu og menningarstarfa. Þar
sitja 9 sjúkraliðar.

Uppstillinganefnd:
Fer á stjá þegar haustar og leitar uppi áhugasama sjúkraliða til starfa í
stjórn og nefndum deildarinnar í stað þeirra sem hætta. Þar sitja 3
sjúkraliðar og 2 varamenn.

Kjörstjórn:
Sér um undirbúning atkvæðagreiðslu um kjör formanns og annast aðrar
atkvæðagreiðslur eða kosningar í deildinni.
Þar sitja 3 sjúkraliðar og 2 til vara.

Kjaramálanefnd:
Sér um þátttöku félagsins á baráttudegi verkalýðsins í Reykjavík og
skipuleggja fánaburð í kröfugöngunni. Þar sitja 4 sjúkraliðar auk
formanns deildarinnar sem er sjálfkjörin.
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