
       

 
 
 
 
 

 
Bestyrelsesmøde  

Den 26. september 2019 kl. 19-21 
 

Mødested: Scype (Bette Lund sørger for opkobling) 
 

Deltagere: Bette Lundh, Julie Staun, Charlotte Bisgaard og Lotte Falck. 
 

 
 
Referat 

 
1. Valg af referent 

Lotte Falck er valgt til referent. 

 

2. Valg af ordstyrer 

Charlotte Bisgaard valgt til ordstyrer. 

3. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

4. Godkendelse af referat 

Referatet er udsendt den 16. juni 2019. Der har ikke været kommentarer til referatet. 

 

5. Medlemsstatus v/Bette 

Status er, at vi er vi 33 medlemmer i FaSAM. Der er tre udmeldelser, Bette Lundh har taget kontakt til alle 

tre, for at høre hvorfor de har meldt sig ud, men har ikke fået nogle tilbagemeldinger. 

6. FOHNEU 

FOHNEUs bestyrelsesmøde nummer 50, blev afholdt i Athen i september 2019. Charlotte Bisgaard 

overtager NORDSAM og 2. repræsentationen i FOHNEU efter Lotte Falck. 

Det drøftes, at det arbejde, der pågår i FOHNEU er præget af sproglige udfordringer. Endvidere opleves, at 

der p.t mangler et naturligt sammenhold i FOHNEU.  

Finland har meldt sig ud af FOHNEU. Begrundelsen var dels, at de står over for en strejke, og vil allokere 

deres økonom til strejkekassen. Dels af de ønsker at deltage i ICOs møder, og ikke oplever, at de har 

økonomi til både og. 

Italien ønsker at melde sig ind i FOHNEU, og har tilbudt at holde næste bestyrelsesmøde. 

AET fra Spanien udgiver et fagskrift omhandlende arbejdsmiljøsygepleje. AET foreslår, at FOHNEU 

supporterer udgivelsen ved at sende artikler, og fagskriftet bliver til rådighed for alle FOHNEUs 

medlemmer.  

 

 

 



 

7.  NORDSAM 

Der er intet nyt fra NORDSAM. 

8. Samarbejde med DSR 
Den 26. november kl. 9 mødes Charlotte Bisgaard og Julie Staun med Næstformand Anni Piilgaard.  

Julie Staun og Lotte Falck udarbejder et oplæg, som kan fremsendes til DSR inden mødet. 

Charlotte Bisgaard kontakter gadesygeplejerskerne for at høre, hvordan det er lykkes dem at få en specialistuddannelse 

etableret. 

 

9. Status på uddannelse v/julie Staun og Lotte Falck 

Der har været kontakt til et dansk universitet. Desværre er det ikke lykkes at få en aftale i stand om udbud af 

en master i arbejdsmiljøsygepleje. 

 

10. FaSAMs 80 års fødselsdag 

Det har ikke været muligt at få en artikel i tidsskriftet omhandlende arbejdsmiljøsygeplejerskernes historie 

og FaSAMs 80 års fødselsdag. Charlotte Bisgaard rykker ”sygeplejerksen” da der er gået lang tid, hvor vi 

ikke har fået en tilbagemelding på vores henvendelse. 

Charlotte Bisgaard undersøger om hun kan holde fri den 29.11.19 således, at receptionen kan holdes den 

dag.  

Til fødselsdagen inviteres FaSAMs nuværende medlemmer, samt de sygeplejersker der har fået 

arbejdsmiljøsygeplejeuddannelsen. 

Julie Staun sender listen over de uddannede arbejdssygeplejersker til Bette Lundh, der forsøger at finde 

mailadresserne. Charlotte Bisgaard udarbejder en invitation der kan sendes ud. 

Invitationen skal senest sendes ud den 24.10.19. Senest den 16.10.19 sender Julie navnene på uddannede 

arbejdsmiljøsygeplejersker til Bette Lundh.  

Bette Lundh spørger Kreds Hovedstadenom man må holde fødselsdagen i deres lokaler.  

11. Website 

Julie Staun har sendt 5 års updates, powerpoint fra Skagen samt press release, til Rikke Borgbjerg og Lotte 

Falck har sendt bestyrelsens beretning fra de sidste 5 år. Rikke Borgbjerg vil undersøge om DSR kan hjælpe 

med at lægge dokumenterne ind på FaSAMs hjemmeside.  

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Rikke Borgbjerg undersøger (inden 1. september) om det er 

muligt for FaSAM at etablere en ekstern hjemmeside. Charlotte Bisgaard taler sammen med Rikke 

Borgbjerg om status efter bestyrelsesmødet, og sender en mail til bestyrelsesmedlemmerne. 

 

12. Budget og regnskab v/Bette Lund 

Regnskab fra første halvdel af 2019 balancerer. 

Evaluering af DSRs nye regnskabsprogram. Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

13. Hvordan får vi vendt udviklingen i FaSAM?  

På bestyrelsesmødet i juni 2019 blev det drøftet hvordan vi kan styrke medlemsrekrutteringen. Punktet 

drøftes den 21.11.19, se venligst tidligere referat. 

 

14. Møder resten af bestyrelsesåret 

26. september – skype kl. 19-21 

21. november – skype kl. 19-21 

29. november evt. jubilæum i København 

13. januar 2020 – BM + nytårskur i KBHs området/Sjælland – kl. 10 - 20 HEL dag 

På mødet den 21.11.19 skal det drøftes hvor mange møder der skal ligge i foråret (incl. generalforsamling) 

 

15. Eventuelt 
Bette Lundh tilbyder at mødet i januar kan holdes hos hende. 


