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Bestyrelsesmøde 6. 

Bestyrelsesåret 2021/2022 
 

Mødedato/Tidspunkt 07.05.2022 

Mødeformat  Fysisk 

Bestyrelsen Charlotte Uno Bisgaard (CB) Julie Staun (JS) Bette 
Lundh Rønnov (BL) 

Fravær/afbud  

Referent Bette Lundh Rønnov 

Referat udsendt  

 
 

Dagsordenspunkter Diskussion/beslutning 

1. Godkendelse og prioritering 
af dagsorden 
 

Dagsorden aftalt. 

2. Valg af ordstyrer & referent CB & BL 

3. Godkendelse af referat fra 
Bestyrelsesmøde 5 
2021/2022 

 

godkendt. 

4. Nyt fra formanden (CB)  

 

CB giver udtryk for bekymring på sparsom respons og 
ingen deltagelse fra medlemmerne – på trods af at et 
gratis weekendarrangement i maj 2022.  
CB har deltaget i virtuelt dialogmøde med 
næstformændene fra DSR, Formænd fra de faglige 
selskaber samt DASYS. Focus for mødet var status og 
problemstillinger for de forskellige faglige selskaber. Der 
er planlagt 3 yderligere dialogmøder i 2022. 

CB skal med på DSR’s Ordinær kongres 17- 20 maj 

2022. 
I forbindelse med en temadag for DSR Kreds Syd 
Danmark i efteråret 2021, fik DSR’s AM konsulent 
materiale fra FaSAM. Hun har oplyst at der var 300 
deltagere, men der var sparsom interesse, da standen 
var ubemandet. Der kommer en ny temadag 27. oktober 
2022 – vi opfordres til at bemande standen. Bestyrelsen 
vil bestræbe sig på at vi deltager. Opfølgning efter 
sommerferien. Konsulenten bruger fortsat vores 
materiale ved valg af nye arbejdsmiljørepræsentanter i 
Kredsen.  
 

5. Kontakt til medlemmer 
 

CB sendte en udførlig invitation ud til et weekend 
arrangement/ Generalforsamling maj 2022. Der følger 
nyhedsbreve i juni, september og december måned. 
  

6. Uddannelse til 
Arbejdsmiljøsygeplejersker 

CB har kontaktet DSR/Dorte Boe Danbjørg (DSR), for at 
planlægge den videre kontakt efter mødet d. 24 februar.  
Morten Skov fremhævede på mødet i februar, de 
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kommende politisk diskussioner om de fremtidige krav til 
arbejdsmiljøstrukturer i Danmark. MS foreslog, at DSR 
kontaktede ordførende fra alle de politiske partier for at 
inddrage et sundhedsfokus. 
DSR har svaret, at de var ikke gået i gang endnu. 
 

7. Medlem status Der er i øjeblikket 24 medlemmer 

 

8. Økonomi  Økonomien ser god ud, da Corona har givet nedsat 

aktivitet. 

Kørselsgodtgørelse – vi vedtager at fremadrettet 

godtgøres det høje kørselstilskud for bestyrelsen. 

 

9. FOHNEU JS informerer at arbejdsgruppen mødtes senest på 

Teams d. 3.5.2022, næste møde er Rom 25- 28 Maj 

2022. 

  

10. NORDSAM 
 

CB vil mødes med FOHNEU's vicepræsident, der i 

øjeblikket repræsenterer Sverige d. 25-28 maj 2022 i 

Rom. 

Målet er at organisere et tættere forhold mellem FaSAM 

og den tilsvarende svenske OHN -organisation.  

 

11. Website BL har deltaget i et DSR kursus, og er nu redaktør for 

FaSAM. 

 

12. Eventuelt Intet 

 

13. Næste møde  Bestyrelsesmøde - 9. juni kl.17:00 på Teams 

 

 


