
Bestyrelsesmedlem i FKS&T … er det noget for dig? Det håber vi. 

Ingen længe er det igen tid til bestyrelsesvalg. For at det kan lade sig gøre er kandidater en nødvendighed. 

Det er her, at I kære medlemmer kommer ind i billedet. Dette er nemlig en opfordring til Jer om at overveje 

opstilling til bestyrelsen i Faglig Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker.  

Hvad indebærer bestyrelsesarbejdet vil mange spørge? Rent praktisk er der 4-6 bestyrelsesmøder i løbet af 

den etårige valgperiode, som er enten heldagsmøder hvor vi fysisk mødes eller virtuelle aftenmøder. 

Indimellem arbejder vi med det område eller de områder, vi enten er ansvarlige eller medansvarlige for. 

Det kan f.eks. være kassererfunktionen, europæisk samarbejde, kontakten til SIG-grupperne under FSK&T 

eller nogle af de andre ansvarsområder. Landkurset som årligt afholdes i november måned, fodrer også 

opgaver til bestyrelsen. Herudover afgiver FSK&T høringssvar til f.eks. DASYS og indstiller kandidater til 

diverse styre- og arbejdsgrupper relateret til de patientpopulationer som er integreret i det faglige selskab. 

Bestyrelsesarbejdet giver et fundament for faglig sparring og netværksdannelse. Det giver mulighed for 

samarbejdspartnere nationalt, nordisk og europæisk.  

Der er 7 medlemmer og 2 suppleanter i bestyrelsen. Et valgt bestyrelsesmedlem sidder for en periode af 2 

år, hvor suppleanter er på valg hvert år. Det skal understreges at suppleanter arbejder på lige vilkår med de 

andre bestyrelsesmedlemmer. Eneste undtagelse er, at de ikke kan vælges som formand, næstformand og 

kasserer.  

Bestyrelsen håber at denne beskrivelse har givet et indblik i, hvad bestyrelsesarbejdet i FSK&T er og 

betyder og en interesse i at blive bestyrelsesmedlem i den kommende bestyrelse. I er velkomne til at 

kontakte en fra den siddende bestyrelse med spørgsmål. I finder vores kontaktoplysninger på hjemmesiden 

eller i app ´en.  

Afslutningsvis er der kun at henlede opmærksomheden på at: Opstillingsblanketten findes i juli 2021-

udgaven af Cirkulation som udfyldes og sendes så den er formanden i hænde senest den 1. august.  

Varme sommerhilsner 

Bestyrelsen FSK&T 

 

 


