
    
 

 
Bestyrelsesmøde FaSAM - skype 

Mødedato: 01.10 2018 kl. 19.00-20.30 
 
 

Deltagere: Bette Lundh, Grethe Tind (afbud),  
Julie Staun, Charlotte Bisgaard og Lotte Falck.  

Endvidere deltager webansvarlig Rikke Borgbjerg 
 

Bette sørger for Skype 

 
 
Referat: 
 

1. Valg af referent (Lotte) 

 

2. Valg af ordstyrer (Bette) 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Julie ønsker, at tilføje et punkt til dagsorden: ” Kommunikation i bestyrelsen”. 

 

4. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen består af Julie Staun, Bette Lund, Grethe Tind, Charlotte Bisgaard og 

Lotte Falck.  

Bette Lund fortsætter som kasser, Charlotte Bisgaard fortsætter som næstformand 

og kontakt til medlemmer, Julie forsætter som international repræsentant og Grethe 

Tind fortsætter som sekretær. 

Den nuværende formand Lotte Falck har på generalforsamlingen meldt ud, at hun 

ikke ønsker at fortsætte som bestyrelsesformand. Da ingen har meldt sig til 

bestyrelsesformandsposten, blev det besluttet at Lotte Falck fortsætter i næste 

bestyrelsesperiode. Lotte Falck lagde vægt på, at det bliver sidste år som formand. 

 

 

5. Godkendelse af bestyrelsesmøde referat fra 01.06.18 

Der er følgende kommentarer til referatet: 

Prisen på FOHNEU møde er ca. 300 Euro.  



Der kommer en liste fra FOHNEU, hvor man kan se overnatningsstederne i 

Budapest. 

 

6. Kommunikation i bestyrelsen v/Julie Staun 

Julie Staun mener at kommunikationen internt i bestyrelsen, ikke fungerer. F.eks er 

det uklart om et forslag til evt. aktiviteter er modtaget/accepteret/ gennemført eller 

ej.  

Vi aftaler, at der skal meldes tilbage til bestyrelsen, når der modtages forslag og når 

en aktivitet er gennemført, samt at det er op til det enkelte bestyrelsesmedlem at 

følge op på de poster, de har ansvaret for. 

 

7. Årskursus den 9. - 11. november 

Der er tilmeldingsfrist til årskurset den 19.10.18. Kurset afholdes i Brønderslev og 

der er bl.a. planlagt besøg på Vestas Vindmøllefabrik. 

Bette oplyser at det alene er bestyrelsen, der har givet tilsagn om at deltage i 

Årskurset. 

Bestyrelsen beslutter at gennemføre årskurset, hvis der kommer 10 tilmeldinger. 

Bette sender en opdatering til bestyrelsen mandag og fredag, med status på antal 

tilmeldte. 

 

8. Samarbejde med DSR 

Der er FS møde i DSR den 20. og 21. november. Målgruppen er formænd og 

næstformænd for FS, samt DASYS og DSR. 

Det overordnede tema for konferencen er ”Sygeplejens betydning”. 

Programmet for konferencen udvikles i samarbejde med en planlægningsgruppe 
med repræsentanter fra DASYS, de Faglige Selskaber og DSR. 

Det besluttes, at FaSAM ikke repræsenteres på mødet. FaSAMs formand har ved 
sidste FS-møde, som blev aflyst, allerede begrundet, hvorfor FaSAM ikke ønsker at 
deltage på nuværende tidspunkt. 

 

9. FOHNEU  

Det skal planlægges hvornår vi sætter en generel information om FOHNEU på 

FaSAMs bestyrelsesdagsorden, således at Julie Staun kan give alle en viden om 

FOHNEUs virke. Dato datosættes på næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er kommet ny vicepræsident i FOHNEU.  

Julie Staun opfordrer FaSAMs deltagere til at sende abstracts til kongressen.  

 

 



10. FOHNEU Kongres 2019 v/Julie Staun 

Der gives en kort status på planlægning af kongressen. 

Deadline for abstracts er nu 20 oktober.  

JS forklarede, at det er nødvendigt at forhåndsregistrere for at uploade et abstrakt. 

Dette har intet at gøre med betaling. 

Fristen for early-bird betaling er 30. november 

Endvidere drøftes promovering i Danmark og hvordan FaSAM støtter op om 

sponsorer til kongressen.  

 

11. WEB-side 

På sidste BM blev WEB-siden drøftet, bl.a. ønsket om opdaterede tekster 

vedrørende FaSAMs historie, som Julie Statun har udarbejdet, PP-præsentationer 

og FOHNEU logo. 

Den nuværende FOHNEU-tekstinformation er forældet og irrelevant. 

Rikke ville følge op på muligheder vedrørende web og vende tilbage til dette møde. 

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde, hvor vi håber Rikke Borgbjerg har 

mulighed for at deltage. 

 

12. Regnskab v / Bette 

Der er balance i regnskabet.  

Bestyrelsen bakker op om, at Julie Staun ikke skal sende halvårsregnskab til 

Deloitte. 

Det mangler at blive præciseret på side 1 i regnskabet, at der gives tilskud til 

europæisk og nordisk samarbejde. 

Det ønskes, at de tilbageholdte midler vedrørende det ”europæiske 

repræsentationsarbejde” overføres til Julie Staun. Julie sender korrespondance 

med Deloitte til Bette, og Bette tager kontakt til Deloitte, så det bliver effektueret. 

 

13. Uddannelsen (til orientering) 

AAU ønsker ikke at udbyde en master i arbejdsmiljøsygepleje. Julie Staun og Lotte 

har derfor besluttet, at vi i stedet forsøger at arbejde videre med Århus Universitet. 

Lotte Skriver et brev til lederen for sundhedsfakultetet ASAP. 

 

14. Bestyrelsens beretning 

Lotte Falck har udarbejdet et forslag til Bestyrelsens beretning. Beretningen 

godkendes.  

Beretningen sendes af Charlotte Bisgaard til medlemmer af FaSAM. 

 

 

15. Opdateret medlemsliste – og drøftelse af medlemstal v/Bette 

Der er 42 medlemmer i FaSAM.  



 
16. Promovering af FaSAM ved generalforsamlinger i kredsene 

Kreds Hovedstaden og Midtjylland har indbudt de faglige selskaber, til at 

præsenterer FaSAM ved deres generalforsamlingen. 

Vi regner med at Rikke Borgbjerg og Grethe Tind aftaler en promovering i kreds 
Midtjylland.  
Bette Lund, Julie Staun og Lotte Falck deltager ved kreds Hovedstadens 
generalforsamling.  
Julie Staun medtager bogmærker til kongressen i Budapest. 
Lotte Falck medtager poster. 
 
 

17. Nye datoer for BM og Generalforsamling 2019 

Bette sørger for at datoerne bliver opdateret. 

 

18. Evt 

Julie efterspørger besvarelse af spørgeskema fra FOHNEU. Lotte sørger for at det 

bliver besvaret. (Er gjort i samarbejde med Julie). 


