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Bestyrelsesmøde 1 

Bestyrelsesåret 2022/2023 
 

Mødedato/Tidspunkt 14. juni, 2022 kl. 17.00 – 19.00 

Mødeformat  Virtuelt -Teams 

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

Fravær/afbud  

Referent CB 

Referat udsendt 14.juni, 2022 

 
 

Dagsordenspunkter Diskussion/beslutning 

1. Godkendelse og prioritering 
af dagsorden 

Dagsorden prioriteret.  

2. Valg af ordstyrer/referent CB 

3. Godkendelse af referat fra 
Bestyrelsesmøde  
 

Godkendt med enkelt rettelse 

4. Nyt fra formanden 
 

CB Informerede fra DSR kongres 17.-20. maj 
Det var en fin oplevelse. Dog savnedes mulighed for 
samvær/sparring med repræsentanter fra de øvrige 
faglige selskaber. Mange lovforslag. CB orienterede om 
udvalgte af dem. Fremover skal der være kongres hvert 
2. år 
På kongressen talte CB med formand for DASYS, Pia 
Dreyer. De tilbyder at mødes med FaSAM for at 
informere om hvad vi kan bruge et medlemskab af 
DASYS til. 
CB kontakter Pia Dreyer for at aftale nærmere om dette. 
 

5. Kontakt til medlemmer Nyhedsbrev juni udsendes i starten af uge 25 

6. Uddannelse – status på 
møde med DSR 

CB har været i kontakt med Morten Skov Christensen, 

FH, der orienterede om at forhandlinger om ny 

arbejdsmiljø indsats i Danmark starter op efter 

sommerferien. CB har sendt stikord til DSR. Rykker for 

information i forhold til den videre proces.  

7. Medlem status 24 medlemmer  

8. Økonomi På næste møde gives et overblik over prisen på 

generalforsamlings/festlig faglig weekenden, samt 

saldoen på kontoen (BL) 

9. Web  Intet nyt 

10. FOHNEU JS/CB har været til board meeting i Rom. 

6 lande var repræsenteret. 

Istanbul er stadig i spil til næste board meeting i efteråret 

2022. 

Valerie Van Gulck, Belgien, blev valgt til ny kasserer i 
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FOHNEU, JS/CB blev valgt som revisorer. 

Henriett Eva Hirdi, Ungarn, genvalgt til præsident. 

 

11. NORDSAM CB diskuterede muligheden for et møde med de andre 

nordiske lande med Susanna Bonivart, Sverige. Vi 

arbejder videre med dette, evt. ved at motivere de øvrige 

nordiske lande til at deltage på et FOHNEU møde. 

           

12. Datoer kommende møder 

 

4/8 kl. 17 (Teams) 

Der planlægges efterårsmøde med fysisk fremmøde på 

næste møde. 

13. Kompetence bekrivelse Punktet på som reminder 

14. Evt. JS får tildelt Honorary fellowship fra University of 

Cumbria, I Carlisle Cathedral 20/7.  

Begivenheden livestreames ca.kl.15  

 


