
 

             

 
 
                                     Fagligt Selskab for Arbejds-og Miljøsygeplejersker i Danmark 

 

Bestyrelsesmøde 
 

Bestyrelsesåret 2019/2020 

Mødedato/Tidspunkt 25.maj 2020 kl. 19.00 – 21.00 

Mødested Skype 

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

Fravær/afbud  

Referat udsendt  

 

 

Referat Opfølgning 
Hvem/hvornår 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt  

 

 

2. Godkendelse af referat. 

Der skal rettelser fra bestyrelsesmødet den 13. januar, 

under pkt 2.  

 

LF tager sig af det, da hun 
skrev det referat?  

3. Valg af ordstyrer 

CB er ordstyrer 

 

 

4. Medlemsstatus 

34 medlemmer per i dag. 

Det er ikke fulgt op siden sidste bestyrelsesmøde. 

I samme brev laver CB en invitation til at blive medlem 

igen for tidligere medlemmer, og de som deltog ved 

receptionen for FaSAM´s 80 år med 

arbejdsmiljøsygepleje i Danmark.  

 

CB sender en sommerhilsen 
og anerkendelse til 
medlemmerne, og invitation 
til tidligere medlemmer at 
igen blive medlemmer.  

CB sender JS adresselisten 
over alle, der blev inviteret til 
80 år Jubilæum, til JS. 

EL og BL sender billeder til 
JS til at ID, de personer som 
deltog.  

JS sender brev fra CB til 
denne gruppe. 
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5. FOHNEU (JS) 

Situationen er uafklaret lige pt mhp om det bliver holdt 

bestyrelsesmøde for FOHNEU i september.  

 

 

Efter aflysningen af forårets 
bestyrelsesmøde i Rom – er 
situationen for efterårsmødet i 
Istanbul i september stadig 
ikke besluttet.  
Den online European Journal 
of Occupational Health 
Nursing (EJOHN) er lanceret. 
Detaljer vil blive opslået på 
FaSAM-website.   

6. Nordsam (CB) 
Intet at berette 

 

 

7. Samarbejde med DSR 

Mødet blev holdt virtuelt den 6.maj. 

JS og CB havde virtuelt møde med Helle Bavnhøj 

(HB) og Anni Pilgaard (AP) DSR, som opfølgning efter 

JS og CB´s møder med Metal/DI og 3F. 

Vi orienterede HB og AP om vores meget positive 

møder med ovennævnte interessenter og de aftaler vi 

har med dem, om at få DSR med i processen. 

Da en del af øvelsen i forhold til at få stablet en 

specialist uddannelse på benene, er at få politisk 

velvilje, foreslog AP, at hun formidler vores ønsker 

videre til andre samarbejdspartnere i 

Fagbevægelsens hovedorganisation (FH). Inden da 

blev vi bedt om at udarbejde et kort skriv omkring 

hvilke(n) sundhedsfaglig problemstilling(er) 

arbejdsmiljøsygeplejersken kan løfte på de danske 

arbejdspladser ift flere parametre, hvad efterspørger 

arbejdsgiverne og hvad betydning har det, og at det er  

en specialuddannelse vi ønsker. 

Dette skriv er under udarbejdelse, næsten klart. 

Efter afsendelse af dette, venter vi at høre fra DSR. 

Samtidig er sendt orientering til Metal om disse tiltag, 

så de holdes orienteret. 

CB og JS udarbejder det skriv 
til DSR  
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8. WEBSITE JS sender en intro til 
EJOHN til EL 

EL skal poste nyheden på 
hjemmesiden. 

 

9. Regnskab/Medlemsstatus (BL) 

Budget og regnskab tages til efterretning, fordi 

regnskabet var ikke klart til generalforsamlingen 13 

marts pga nyt regnskabssystem i DSR. Nu kører 

regnskabssystemet og derfor er endelig regnskabet 

for 2019 klart. Men budgettet fra 2020 skal rettes til 

pga af jubilæums udgifter.  

(Kik referat fra marts) 

 

 

BL kontakter DSR. 

10. Møder resten af bestyrelsesåret 

Bette sender Doodle ud med forslag til datoer til 

næste møde. Næste møde er hjemme hos Julie 

Staun. 

 

Næste møde vil være et 
weekendmøde fredag- 
lørdag eller lørdag- søndag 
2020 hos JS, hvis Covid-19 
forhåndsregler stadigvæk 
tillader det. 
Bette laver Doodle. 

11. Evt. 
 

Ingenting til eventuelt. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 22. august 


