
    
 

 
Bestyrelsesmøde FaSAM  

Mødedato: 02.04. 2019 kl. 19.00-21. 
Skypemøde 

 
Deltagere: Bette Lundh, Grethe Tind  

Julie Staun, Charlotte Bisgaard og Lotte Falck.  
Afbud fra Charlotte. 

 

Mødet startede kl.19.20 og sluttede kl. 21.35 
 

1. Valg af referent: Grethe Tind  

 

2. Valg af ordstyrer: Lotte Falck 

 

3. Godkendelse af dagsorden – Blev godkendt 

 

4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.13.01.19 

Kommentar til punkt 9: Det drøftes hvilken kandidater FaSAM ønsker at nominere til 

FOHNEU-posterne. Danmark nominere kandidater til president- og sekretær posten.  

Julie informerede bestyrelsen om, at der ved FOHNEU generalforsamlingen i forbindelse 

med Budapest Congressen, vil være valg til, præseident, sekretær og kasserer. 

For tiden fungerer Julie Staun som sekretær. 

På vegne af FaSAM har Julie foreslået. 

Præsident: Henriett Hirdi (Hungary) 

Sekretær: Gemma Areval (AET Spain) 

Forslagene blev godkendt af alle. 

5. FaSAM  - annonce i Sygeplejersken i forhold til Generalforsamlingen, hvem laver den? 

Bette laver annoncen til Sygeplejersken. 

 

6. Generalforsamlingen.   

 

Generalforsamling 16/6 kl. 11-12 efterfølgende frokost. Vi skal have tilmelding med 

deadline den 30. maj. 

Bestyrelsesmøde søndag d. 16/6- 17/6    



Bette og Lotte laver program til Generalforsamlingen. 

Bette har indsendt annonce til Sygeplejersken inden tidsfristen for annoncering. 

 

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

Der er 37 betalende medlemmer i år. 

 

8. Den fremtidige bestyrelse.  

Kandidater til formandsposten. Lotte træder af efter generalforsamlingen. 

Charlotte vil tage formandsposten. FOHNEU overvejer Charlotte. 

 

9. FOHNEU  2019 v/Julie Staun. 

FOHNEU’s hjemmeside er gået ned. 

Vi bliver 5 til International Kongress i Budapest. 

 

10. Web side. 

 Vi efterspørger en staus på hjemmesiden fra Rikke. 

Bliver enige om at tage tid til web på juni mødet. 

 

11. Regnskab v / Bette 

Bette gennemgår regnskabet og afventer ny afregningsmetode på vores udgifter. 

Der kommer udgifter til Århus rejser og det godkendes enstemmigt af bestyrelsen. 

Køreslstakst er 1,93 hvilket er vedtaget på bestyrelsesmødet i juni 2017. 

Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.  

”Forslaget kunne måske være, at når man kører flere sammen er det høj takst, alene er det til 

lav takst? 

 

Beslutningen er at vi ind til videre kører det hele på lav takst, men forsat opfordring til at 

samkøre. 

Regnskab skal Julie se på og kontakter Bette medio maj. 

Hermed regnskab pr 31-12-2018: 

  Et par kommentarer – vi taler om det til skypemødet 2. april. 

• Samme indtægter som sidste år  

• Det viser at der er et driftsunderskud på: 2.470,78 

• Der er én der mangler at betale kontingent (Bette har rykket hende i aften - igen) = 

300 kr 

• Vores transportudgifter har været større end tidligere år – Lotte/Julie har rejst pga 

uddannelse 

• Nordisk samarbejde - udgifterne har været større end tidligere. Dette skyldes en 

regning fra 2017, der blev overført til 2018. Udgifterne i 2017 var tilsvarende lavere. 



• Eric Lind Luiten har et spørgsmål vedrørende økonomien til det europæiske 

samarbejde. Bette tager kontakt til ham. 

12. Orientering om uddannelsessituationen fra Lotte og Julies besøg på AUH i marts. Ret i 

DO så det ikke står kandidat og master. 

 Julie og Lotte orienterer på status fra møderne brevvekslingen. 

 

13. Promovering af FaSAM ved generalforsamlinger i kredsene i 2019. 

Vi tager det op, når vi bliver inviteret.  

Vi deltager i det omfang, det passer med en kredsgeneralforsamling. 

 

14.  NORDSAM 

Der er udfordringer i samarbejdet i NORDSAM. På mødet i Budapest skal der 

arbejdes på at få en temadag i samarbejde med Norge i 2020. 

 

15. Skype møde maj incl Rikke. 

Punkter til skype møde i maj 2019. 

• Generalforsamling  

• Web 

• Regnskab. 

 

 

 


