
                                      

Fagligt Selskab for Operationssygeplejersker 

 

 

 

 
Generalforsamling FSOP Kongres 1. & 2. november 2021 
 

Dirigent: John Christiansen DSR Region Syd 
Referent: Susanne Skovsø Petersen 
 
Dagsorden – se særskilt indkaldelse. 
 
 
              1.  

Valg af dirigent. 

John Christiansen er valgt 

 

2+3. 

Godkendelse af forretningsorden. 

Forretningsordenen blev godkendt. 

Hvis der er behov for stemmetællere, vil det etableres. I første omgang kan det foregå ved håndsoprækning. 

Der ændres i rækkefølgen af punkter. 

 
             5+6.     

Årsberetning er sendt ud til medlemmer af FS OP til gennemlæsningen, inden kongressen finder        

sted. 

Nogle medlemmer mangler informationer om hvad DASYS står for. Dansk Sygepleje Selskab oftest forkortet 

som DASYS er en selvstændig paraply organisation under DSR, som har de forskellige faglige selskaber som 

medlemmer. 

DASYS bliver brugt af DSR som fagligt spejl, når der er høringer, hvor der er brug for en faglig vurdering. 

Desuden arbejder DASYS med udarbejdelse af guidelines, temadage, o.a. For yderligere informationer om 

selskabet, se dette link: http://dasys.dk/ 

Ved spørgsmål fra salen, om FS OP stadig skal være medlem af DASYS, blev konklusionen, at vi ved  sidste 

generalforsamling stemte for, at FS OP stadig er medlem af DASYS. Der sidder flere medlemmer fra FS OP i 

de forskellige arbejdsgrupper under DASYS bl.a. i uddannelsesrådet. 

 
  
         8. Regnskab 

Der foreligger regnskab for to år, 2019 og 2020. Coronasituationen de sidste par år har haft stor betydning 

for udgiftssiden. 

 

• 2019 forbrugt 212.388 kr.  antal medlemmer 686 

• 2020 forbrugt 174.564 kr.  antal medlemmer 645 

Der er fra DSR ydet tilskud til rejser i forbindelse med FS OP 
samarbejdet med de andre nordiske   lande. 

http://dasys.dk/
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FSOP indtægter kommer ellers fra medlemmernes kontingent. Så jo flere medlemmer, jo bedre 
økonomi. Budgettet for 2023 og 2024 vil, stort set, være identiske med i år. Forslag fra bestyrelsen 
om, at kontingent vil være som tidligere, 275 kr. årligt godkendes af kongressen. 
Der har i løbet af perioden været afholdt møder i SIG for kompetencekort og i uddannelsesgruppen, 
både som Teams-møder, men også ved fysisk tilstedeværelse. 
 
9+10.    
Der er forslag fra bestyrelsen om, at Tråden nedlægges, da der sjældent kommer indlæg fra                                                    
medlemmernes side. Tråden er dyr at producere. Bestyrelsen foreslår, at Tråden erstattes af et 
nyhedsbrev, der udkommer pr. mail 4 gange årligt. Forslaget godkendes af kongressen. I tekst i FS  

 
 
  OP vedtægterne ændres der, hvor ordet ”Tråden” er brugt, ændres teksten til ”Nyhedsbrev”. 
 

Bestyrelsen opfordres til også at bruge Facebookgruppen til at dele nyheder på. Ikke alle 
medlemmer benytter Facebook, så derfor er et nyhedsbrev også en mulighed for at nå så mange 
medlemmer som muligt. Elisabeth udlover en dusør (?) til den, som sender hende det bedste bud 
på et navn til nyhedsbrevet. Deadline 1-12-21. 
 

  7.  
  Valg til bestyrelsen 

To erfarne bestyrelsesmedlemmer, Jannie og Eva Juel, træder ud af bestyrelsen. Desuden er 

oversygeplejerske Mette Misfeldt tidligere på året trådt ud af bestyrelsen, da hun har fået nyt arbejde. 

 

Janni og Eva har arbejdet for FS OP i ca. 6 år. Begge har gjort et stort stykke arbejde for FS OP. Janni har 

arbejdet for at fremme det nordiske og europæiske samarbejde og en national uddannelse for 

operationssygeplejersker. Eva har brugt sit organisatoriske talent på temadagsgruppens arbejde, 

uddannelsesgruppens arbejde og kontakten til industrien. Stort TAK skal I begge have! 

 

Nye medlemmer i bestyrelsen er sygeplejerske Naja, som arbejder på Herlev Hospital, Annette Vittrup, 

klinisk sygeplejespecialist i Region Midt og Marianne Ovesen, Uddannelses-, udviklings- og 

undervisningsansvarlig i Region Nord. Den 25. november 2021 mødes den ny bestyrelse og fordeler 

bestyrelsesopgaverne mellem sig. 

 

Ny Bestyrelses valgt: https://dsr.dk/fs/fs2/nyhed/bestyrelsen-i-fsop 

(indsat 30.11.2021) 

 

11. Eventuelt 

Den ny bestyrelse vil præsentere sig selv i det første nyhedsbrev. 

Der afholdes temadag den 19. maj 2022 i Huset i Middelfart.  
Næste kongres vil blive afholdt den 31.10.+ 1.11.2022 på Hotel Kolding Fjord. 
 
 

 

https://dsr.dk/fs/fs2/nyhed/bestyrelsen-i-fsop

