
 
 
 
 

Referat Generalforsamling i FSNS den 13. september 2018 kl. 16.00  
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7. Fremlæggelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent 
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9. Indkomne forslag 
10. Eventuelt 

 
Tilstede ved Generalforsamlingen er ingen udover hele bestyrelsen hvorfor det er kørt 
meget kort igennem alle punkter og beretningen fra formanden er sat ind. 
 
Ad. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen indstiller Jan Barasinski, der takker for valget. 
 
Ad. 2 Valg af stemmetællere: ingen indkomne forslag, derfor ingen nødvendighed med 
stemmetællere. 
 
Ad. 3 Godkendelse af dagsordenen: godkendt 
 
Ad. 4 Godkendelse af forretningsordenen: Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
Annonceret i Sygeplejersken nr. 9 og 10 og på hjemmesiden og Facebook. 
 
Ad. 5 Beretning: 37. Generalforsamling i FSNS. Formand og kasserer Vivi Nielsen 
Hvidovre, Næstformand Anne-Sophi Jappe Århus, Sekretær og kasserer Dorte Aldershvile 
RH, International repræsentant/WEB Ole Abildgaard Odense, WEB Jan Barasinski 
Odense 
Formandens beretning til FSNS `s generalforsamling 13. september 2018 på 
Rigshospitalet. 
 
2018 var året hvor vi havde den 5. Nationale Neurokonference i maj måned på Comwell 
Middelfart – hvor mere end 163 neurosygeplejersker fra hele landet var samlet og 28 
Neurosygeplejersker havde 28 oplæg om den seneste udvikling inden for neurosygeplejen 
i dagens Danmark.  
Det var flotte oplæg og ikke mindst to rigtig gode keynote oplæg ved Charlotte Delmar og 
Lene Tanggaard –  der blev diskuteret neuro viden og forskning på et meget højt niveau. 



Desuden blev der uden for oplæggene netværket på tværs af regioner, og der var en rigtig 
god stemning begge dage på konferencen. 
 
FSNS glæder sig allerede nu til at byde velkommen til vor temadag d.23. maj 2019 igen på 
Comwell i Middelfart– hvor temaet endnu ikke er fastlagt.  
 
I september 2017– var 30 danske neurosygeplejersker i Kroatien – til WFNN konference – 
hvor flere havde spændende indlæg – og en god international dialog inden for feltet.  
I 2019 18-23. marts er det den europæiske konference EFNN – som afholdes i 
Manchester- og vi håber der er mange danske indlæg - deadline for danske abstract er 16. 
december 2018. 
 
FSNS s formandskab har i samarbejde med de andre FS’er forsøgt at lave en ny struktur i 
samarbejdet med DSR – der har været adskillige arbejdsmøder mellem de to parter, 
desværre lykkedes det ikke at få alle faglige sammenslutninger til at gå ind i den nye 
struktur – så foreløbig inden ændring i organiseringen, FSNS var positive for den nye 
struktur, som skulle sikre de faglige selskaber i fremtiden og den fælles administration  
skulle give overskud til mere fokus på fagligheden. 
  
I året der er gået har vi haft et godt samarbejde med DASYS – og vi har kommenteret flere 
hørings svar og anbefalet flere neurosygeplejersker – til diverse arbejdsgrupper. FSNS 
deltog i DASYS’s repræsentationsskabs møde i november i 2017 og vi håber at kunne 
deltage igen i november i år. 
 
FSNS har deltaget i arbejdet omkring oprettelsen af Neurodiplom modul – og er i 
styregruppen for Dansk center for organdonations database. 
 
Vi har efterhånden fået en meget aktiv facebookside – og vi håber at vore medlemmer vil 
bruge vor hjemmeside via DSR – hvor vi har lagt de oplæg fra vor neurokonferencen op. 
 
FSNS har på nuværende tidspunkt en SIG gruppe – inden for Sclerose – og denne SIG 
gruppe kører meget fint med gode faglige tiltag og møder. 
FSNS er blevet kontaktet om etableringen af en ny SIG gruppe inden for Hovedpine og 
migræne –  
FSNS beslutter at støtte oprettelsen. 
 
Vi har måttet sige farvel til vor mangeårige sekretær Tanja Hyldahl – som desværre trådte 
ud af bestyrelsen pga. nyt specialeområde – vi vil gerne sige tusind tak for indsatsen. 
 
På nuværende tidspunkt er der 200 medlemmer, og vi håber vi kan øge dette antal – så vi 
sammen kan styrke Neurosygeplejen i Danmark. 
 
På vegne af bestyrelsen FSNS  
Formand Vivi Nielsen 13.09.18 
 
Ad. 6 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab: Resultatet for 
regnskabsåret 2017 udviser et underskud på 9.776 kr. mod et budgetteret 
underskud på 31.037 kr., hvilket giver en positiv budgetafvigelse på 21.261 kr. Den 



store afvigelse skyldes især, at underskuddet på årets temadag blev 18.019 mindre 
end forventet, samt at der har været 9.100 kr. mere i kontingent indtægter. 
Vores egenkapital ender dermed på 443.158 kr. 
SIG sklerose har ved årets afslutning en saldo på 182.479. 
Alt i alt et sundt regnskab. 
 
Hvis nogle medlemmer ønsker økonomien yderligere uddybet er de velkommen til 
at henvende sig. 
 
 
Ad. 7 Fremlæggelse af rammebudget og fastlæggelse af kontingent: Enslydende med 
sidste års budget. Vi ændrer ikke kontingent. 
 
Ad. 8 Valg til bestyrelsen: Ann-Sofie Jappe, Jan Barasinski og Dorte Aldershvile er på 
valg og alle genopstiller og bliver genvalgt. Mette Nørtoft Hammel Neurocenter stiller op og 
vælges til bestyrelsen. 
 
Ad. 9 Indkomne forslag: Ingen forslag. 
 
Ad. 10 Eventuelt: Ingen punkter til eventuelt. 
 
 
 
Referent  
Dorte Aldershvile 


