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Bestyrelsesmøde  

 

Bestyrelsesåret 2020/2021 

Mødedato/Tidspunkt 31. april 2021 
 

Mødested Bautahøj, Jægerspris 

Bestyrelsen Julie Staun (JS) Lotte Falck (LF) Bette Lund Rønnov (BL) 
Charlotte Uno Bisgaard (CB) Elisabeth Lundholm (EL) 

Fravær/afbud Afbud fra EL 

Referat udsendt 3. juni 2021 

 

 

Referat Opfølgning 
Hvem/hvornår 

1. Godkendelse og prioritering 
af dagsorden 

Dagsorden godkendt, der tilføjes ”regnskab 2020 til 

underskrift og gennemgang af 1. kvartal 2021”. 
 

2. FaSAM i fremtiden. 

 

FaSAMs medlemstal er faldende, hvilket primært skyldes at 

vi pt. ikke uddanner, og dermed rekrutterer, nye 

arbejdsmiljøsygeplejersker.  

Vi har været i kontakt med DSR for, at samarbejde med dem 

om en specialist uddannelse i arbejdsmiljøsygepleje. Det er 

Sundhedsstyrelsen, der skal godkende en 

specialistuddannelse. 

DSR har ikke mulighed for at deltager i et møde med 

FaSAM ”eye to eye” før efteråret, grundet Corona 

situationen, og har ikke mulighed for at holde scypemøde 

som planlagt i april, grundet kongres. Det er en svær 

situation for FaSAM, da tid er en vigtig faktor.   

FaSAMs bestyrelse drøfter derfor hvordan vi kommer 

videre, og hvilke muligheder der er i fremtiden. 

 

Bestyrelsen er enige om, at FaSAM skal bestå, og vi er enige 

i fortsat at arbejde for en specialist uddannelse. 

Uddannelsesmæssig, er vi afhængige af et samarbejde med 

DSR. Det drøftes hvilken muligheder vi har. CB skriver til 

Stine Hesse i DSR og rykke for uddannelsesmødet.  
 

3. Evt - Undersøgelse af 

fastholdelses aktiviteter på 

danske arbejdspladser. 

 

PÅ bestyrelsesmødet blev det drøftet om det er muligt for 

FaSAM, at undersøge hvordan man fastholder medarbejdere 

på Danske arbejdspladser. Der blev gennemført en 

brainstorm, hvor baggrund, formål, hypotese og metode blev 

drøftet. 
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Det aftales at Julie Staun forsøger at samle brainstormen i et 

udkast til en projektbeskrivelse, der drøftes på næste 

bestyrelsesmøde. Der kan evt. være mulighed for at søge 

DSR om dækning af udgifter til undersøgelsen. Punktet 

sættes på næste dagsorden. 
 

4. Regnskab BL gennemgår regnskabet. 

Der er en stor post i regnskabet på 15.234, som dækker 

receptionen som FaSAM afholdt i foråret. 

Årets resultat er plus 22.092,00 kr., hvilket især skyldes, at 

rejseaktivitet ikke har været mulig grundet corona. FaSAMs 

egenkapital udgør nu 43.550 kr. 

Regnskabet underskrives af bestyrelsen. 
5. Forberedelse af 

generalforsamling 
Julie Staun ønsker genvalg til bestyrelsen. Lotte Falck og 

Elisabeth Lundholm stopper i bestyrelsen. Der er ingen nye 

bestyrelseskandidater. 

Bestyrelsen har en drøftelse af forholdene og beslutter at 

lægge frem på Generalforsamlingen, at FaSAM det næste år 

kører med 3 bestyrelsesmedlemmer. Det medvirker at alle 

unødvendige procedurer/opgaver vil blive minimeret, og at 

bestyrelsen primært vil arbejde for en ny 

arbejdsmiljøsygeplejerske uddannelse. Begrundelsen er, at 

uden nyuddannede arbejdsmiljøsygeplejersker vil der ikke 

være det fundament, der er nødvendigt, for at drive FaSAM. 

 
6. Eventuelt Minus nyt 

 

 


