
Fundargerð 400. fundar 

framkvæmdastjórnar Sjúkraliðafélags Íslands,  

haldinn 17. febrúar kl. 16.00 2021 í zoom fjarfundi. 
 

 

 

Fundinn sátu:  

Sandra B. Franks, formaður  
Kristín Ólafsdóttir, varaformaður  

Jóna Jóhanna Sveinsdóttir, gjaldkeri  

Jóhanna Traustadóttir, ritari 

 

 

Fundarritun:  

Gunnar Örn Gunnarsson, framkvæmdastjóri SLFÍ 

 

 

Dagskrá 

 

I. Fundur settur 

II. Fundargerð síðasta fundar 

 

III. Til umræðu/kynningar 

A. Stofnanasamningar og starfslýsingar, skrefin framundan 

B. Aðalfundur Suðurnesjadeildar, reikningar og fjárhagsáætlun 

C. Alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars 2021   

D. Verkefnastjórn, átaksverkefni til að fjölga sjúkraliðum 

E. Árshátíðarfundur félagsstjórnar og starfsmanna 4. mars 2021 

F. Drög að reglugerðarbreytingum sendar til umsagnar laganefndar SLFÍ  

 

IV Til upplýsingar 

A. Staðfestingarblöð trúnaðarmanna 

B. EPN stjórnarfundur 18. febrúar á Zoom 

C. Trúnaðarmannaráðsfundur 18. febrúar á Zoom 

 

 Önnur mál 

 

Fundargerð 

 

1. Fundur settur  

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

fundarmenn velkomna til fundar.  

 

2. Fundargerð síðasta fundar 

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

samþykkt og komin á heimasíðu félagsins.  

 

 

 



3. Til umræðu og kynningar 

 

Stofnanasamningar og starfslýsingar, skrefin framundan 

• SBF fór yfir að hún og GÖG hefðu uppfært stofnanasamnings samantektarblað, 

þ.s. fram koma helstu atriði sem hver og einn stofnanasamningur inniber. Skjalið 

verður notað til stuðnings á þeim fundum sem framundan eru til uppfærslu á 

stofnanasamningum.  

Búið er að ákveða fyrsta fund með HSN, en hann þarf að öllum líkindum að færa 

til vegna skörunar. Á HSN hafði mannauðsstjórinn breytt starfslýsingum 

sjúkraliða einhliða og með því haft áhrif á launasetningu sjúkraliða á HSN.  

Gert er ráð fyrir að funda í öllum samstarfsnefndunum stofnana og verða þeir 

fundir líklega í zoom.  

 

Aðalfundur Suðurnesjadeildar, reikningar og fjárhagsáætlanir 

• SBF gerði grein fyrir að framkvæmdastjórn væri búin að boða til aðalfundar 

Suðurnesjadeildar í samráði við stjórnendur deildarinnar, eins og ákveðið var á 

síðasta fundi framkvæmdastjórnar. Fundurinn verður í zoom þann 25. febrúar kl. 

16.00 og verður stýrt af SBF og JJS fer yfir fjárhagsáætlun og reikninga. Farið 

var yfir skipulag næstu funda og hugmynd um að vera með hópeflisprógramm 

fyrir félaga deildarinnar. Rætt um að halda svæðisdeildarfundi þann 27. maí kl. 

17.00 til 19.00, fimmtudaginn 23. september kl. 17.00 til 19.00 og aðalfundurinn 

verði þann 28. október 17.00 til 19.00. 

 

Alþjóðlegur baráttudagur kvenna 8. mars frá kl. 12.00 til 13.00, 2021  

• SBF fór yfir að í umræðunni væri að undirbúa dagskrá fyrir þennan dag í samráði 

við BSRB. SBF hefur verið beðin um að vera með erindi og mun verða við því. 

Erindið á að fjalla um störf framlínufólks á tímum covid og aðkomu stéttarfélaga 

á þessum erfiðu tímum framlínustarfsmanna.  

 

Verkefnastjórn átaksverkefnis til að fjölga sjúkraliðum 

• SBF gerði grein fyrir að búið væri að tala við þá fulltrúa sem áhugi er fyrir að hafa 

í átakshópnum, en gert er ráð fyrir að 3 fulltrúar komi frá félaginu, einn frá 

menntastofnun (FÁ), einn frá LSH og einn frá SFV og GÖG verði starfsmaður 

hópsins. Fulltrúar félagsins verða Birna Ólafsdóttir, Jóna Jóhanna, Lára María og 

varamaður verði KÓ. Málið rætt og fram kom mikil jákvæðni fyrir málinu og 

tilnefningunum. Málið unnið áfram og SBF og GÖG hafa sett sig í samband við 

tilnefnda aðila og munu fylgja málinu eftir.  

 

Hátíðarfundur félagsstjórnar og starfsmanna á skrifstofu SLFÍ, þann 4.mars,2021 

• SBF ræddi að til stæði að vera með sameiginlegan gleðifund félagsstjórnar og 

starfsmanna á skrifstofu SLFÍ, þ.s. m.a. Sigga Kling stýrir bingói og margt annað 

mun verða sér til gamans gert. Fyrirhugað er að hafa gleðina 4. mars og hefja kl. 

20.00.  

 

Drög að reglugerðarbreytingum sendar til umsagnar laganefndar 

• SBF fór yfir að til stæði að senda fljótlega út uppfærðar reglugerðir félagsins eftir 

vinnu framkvæmdastjórnar og með umsögnum/athugasemdum sem komu fram frá 

fulltrúa í félagsstjórn.  

  

      



4. Til upplýsinga 

      

Staðfestingarblöð trúnaðarmanna 

• Blöðin eru komin úr prentun og klár til dreifingar. 

 

EPN stjórnarfundur  

• EPN stjórnarfundur 18. febrúar kl. 9.00 á zoom. Búið er að senda skýrsluna frá 

okkur og SBF mun fara yfir það helsta úr skýrslu félagsins. 

 

Trúnaðarmannaráðsfundur 

• Trúnaðarmannaráðsfundur verður kl. 13.00, þann 18. febrúar og SBF mun opna 

fundinn, leiðbeinandi trúnaðarmanna Bergþóra Hrönn Guðjónsdóttir 

kynningarstjóri Félagsmálaskóli alþýðu verður með erindi varðandi 

trúnaðarmannanámið.  Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB verður með 

yfirferð um hvernig innleiðingarferli styttingar vinnuvikunnar hefur gengið og 

hver staðan er núna og munu hún og SBF svara spurningum. 

 

Önnur mál 

• Reglur orlofsnefndar á heimasíðu félagsins og víðar verði uppfærðar. 

  

 

Fundi slitið kl.  17.30 
 

 

 

 

 

 


