
Fundargerð 380. fundar 

framkvæmdastjórnar Sjúkraliðafélags Íslands,  

haldinn 22. janúar, kl. 17.40  að Grensásvegi 16. 
 

 

 

Fundinn sátu:  

Sandra B. Franks, formaður  
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður  

Jóhanna Traustadóttir, ritari 

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri 

 

Fundarritun:  

Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ 

 

Dagskrá 

1. Fundur settur 

2. Fundargerð síðasta fundar 

3. Kjaraviðræður 

o Staðan  

o Væntanleg fundahöld vegna kjarabaráttu 

4. Drög að uppfærðum lögum félagsins 

5. Drög að uppfærðum reglum sjóða SLFÍ  

o Starfsmenntasjóðs 

o Orlofssjóður 

o Vinnudeilu og verkfallssjóður 

o Minningar og styrktarsjóður 

6. Uppfærðar „mínar síður“ og námsmatskerfið 

 

 

Önnur mál  

 

 

Fundargerð 

 

1. Fundur settur  

Sandra B. Franks (SBF) formaður Sjúkraliðafélags Íslands (SLFÍ) setti fund og bauð 

fundarmenn velkomna á fundinn.  

 

2. Fundargerð síðasta fundar 

Jóhanna Traustadóttir (JT) ritari SLFÍ gerði grein fyrir að síðasta fundargerð væri 

samþykkt og komin á netið. 

 

3. Kjaraviðræður 

• SBF gerði grein fyrir að kraftur hafi færst í umræðuna um styttingu vinnuviku 

vaktavinnufólks eftir að nýr afleysinga ríkissáttasemjari tók við og lagði áherslu á 

að „vaktavinnuhópurinn“ færi á fullt. 

Eftir stífa fundasetu um síðustu helgi þá liggja fyrir ákveðnar hugmyndir um 

frekari styttingu vinnuvikunnar hjá vaktavinnufólki, sem verða útfærðar og ræddar 

enn frekar á næstu dögum. 



• SBF gerði einnig grein fyrir ákveðinni vinnu sem væri í gangi varðandi orlofsmál 

og samþættingu vinnu og fjölskyldulífs og fleira.  

• „Aðgerðahópur“ BSRB var uppfærður og settur á fullt þ.s. ákveðinnar óánægju er 

farið að gæta með þann seinagang sem verið hefur í viðræðunum og að 10 

mánuðir eru liðnir frá því að samningar voru lausir og lítið hefur þokast  í 

samningsátt.  

GÖG gerði grein fyrir að ákveðin sé að halda sameiginlegan baráttufund 

fimmtudaginn 30. janúar í Háskólabíói. BSRB, SLFÍ, Sameyki, BHM og 

hjúkrunarfræðingar munu standa sameiginlega að fundinum undir kjörorðunum 

„Kjarasamninga strax“.   

Á fundinum verða erindi frá formanni SLFÍ, BSRB, BHM, Sameykis og 

hjúkrunarfræðingum.  

Sjúkraliðar verða hvattir til að mæta í hvítu peysunum. 

• SBF gerði grein fyrir fundi kjaramálanefndar, sem var fyrr þennan dag, þ.s. Dagný 

Pind lögfræðingur BSRB fór yfir það helsta sem gerst hefur í 

„vaktavinnuhópnum“. 

• SBF gerði grein fyrir að búið sé að panta Hringsalinn á LSH fyrir fund með 

sjúkraliðum mánudaginn 27. janúar kl. 16.15. Umæða var um hvort halda þurfi 

fleiri fundi og jafnvel úti á landi. Verður skoðað.  

• Næstu „Samningseiningafundur“ BSRB verður mánudaginn 27. janúar kl. 13.00 í 

fundarsal BSRB að Grettisgötu 89. 

 

4. Heildarendurskoðun á lögum félagsins, framhald  

Farið var yfir breytingar/breytingartillögur sem gerðar voru á lögum félagsins á 

síðasta vinnufundi framkvæmdastjórnar SLFÍ og þær ræddar.  

 

5. Drög að uppfærðum starfsreglum sjóða 

SBF fór yfir að endurskoða/uppfæra þurfi orðalag úthlutunarreglna sjóða félagsins. 

 

6. Uppfærðar „mínar síður“ og námsmatskerfi 

SBF fór yfir að á meðan ekki væri búið að klára allar úthlutunarreglur sjóða væri ekki 

hægt að fullklára mínar síður, en sú vinnsla þurfi að hanga saman.  

 

Önnur mál  

• Engin önnur mál. 

 

 

Fundi slitið kl. 18.30 
 

 

 

 

 

 

 


