Selfossi 20. október, 2005
KEi/kei

Fundargerð stjórnar
************************

65.

fundur stjórnar Brunavarna Árnessýslu (BÁ) haldinn fimmtudaginn
20. október, 2005 að Austurvegi 52, Selfossi. (Slökkvistöð)
Mættir: Einar Njálsson, formaður, Margrét Sigurðardóttir og Snæbjörn
Sigurðsson.
Einnig mætti á fundinn: Kristján Einarsson, slökkviliðsstjóri.
Formaður bauð funarmenn velkomna og setti fund kl. 11.30
Efni fundarins var eftirfarandi:

1.

Húsnæðismál BÁ / Fjárhagsáætlun 2006
Til umræðu voru tveir kostir varðandi leigu á framtíðarhúsnæði BÁ á Selfossi.
Tilboð eigenda SBS-hússins annarsvegar og tilboð Björgunarfélags Árborgar í
nýbyggingu hinsvegar.
Fyrir fundinum lá tillaga að fjárhagsáætlun fyrir árið 2006 þar sem tekið var
tillit til beggja þessara kosta.
SBS-húsið hefur lengi verið í umræðunni og töldu fundarmenn það hafa marga
kosti sem líta bæri á. Hæst ber að húsið er tilbúið nú þegar og þykir henta í
flestum atriðum. Hugmyndir um sameiginlegt hús með björgunarfélaginu
þykir einnig áhugaverður kostur. Umræðan um það hús er ung og þótti
stjórnarmönnum að kanna þyrfti málið frekar og kynna fyrir aðildarsveitarstjórnum BÁ.
Slökkviliðsstjóra var falið að útbúa kynningarefni sem hann gæti fylgt eftir á
fundum viðkomandi sveitarstjórna.
Formaður mun ræða við fulltrúa björgunarfélagsins til að fá frekari
upplýsingar.
Tillaga að fjárhagsáætlun var til umræðu á fundinum samhliða umræðunni um
húsnæðismálin, þar sem ákvörðun liggur ekki fyrir varðandi húsnæðið frestast
frekari umræða um áætlunina í viku til tíu daga.

2.

Búnaðarmál
Lagt fram bréf frá Eldvarnamiðstöðinni þar sem kynntur er slökkvibíll sem
boðin er til kaups.

3.

Önnur rekstarmál
a) Minnispunktar frá varðstjórafundum slökkviliðsins þar sem fram koma
skipulagsmál vegna vinnu við uppsetningu á hátíðarhöldum í tilefni af 30
ára afmæli BÁ. Einnig minnispunktar þar sem umræður urðu um
niðurstöðu varðandi sjúkraflutninga og húsnæðismál BÁ.
b) Slökkviliðsstjóri greindi frá því að körfubíll væri kominn í leiguhúsnæði
að Gagnheiði 23 til bráðabirgða þar sem eigandi hússins áformar að selja
húsið.

5.

Önnur mál
a) Formaður greindi frá fundi sem hann, slökkviliðsstjóri og formaður
bæjarráðs Árborgar áttu með Jóni Kristjánssyni, heilbrigðisráðherra 13.
október s.l. í ráðuneytinu þar sem málefni sjúkraflutninga í Árnessýslu og
húsnæðismál slökkviliðs og sjúkraflutningsaðila voru rædd.
Fram kom á þeim fundi að ráðuneytið ætlar að freista þess að reka þennan
málaflokk frá Heilsugæslustofnunni á Selfossi. Ráðherra taldi að málið
væri komið of langt til að snúa því við og skoða tilboð BÁ frekar.
Ráðherra var áhugasamur um að slökkviliðið og sjúkraflutningsaðilar væru
saman í framtíðarhúsnæði og lagði til samstarfsviðræður um það mál.
b) Lagt fram afrit af “Áskorun til heilbrigðisráðherra” frá félagi
slökkviliðsmanna BÁ. sem félagið sendi varðandi sjúkraflutningana.
c) Samstarfs- / sameiningarmál. Slökkviliðsstjóri greindi frá viðræðum
sínum við fulltrúa Gnúpverjahrepps varðandi samstarfsmál. Gnúpverjar
hafa haft samband og vilja skoða málið áfram.

Ekki fleira gert og fundi slitið kl. 13.15

Einar Njálsson Margrét Sigurðardóttir
Snæbjörn Sigurðsson Kristján Einarsson

