
Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker    

FS Nefro 

Referat  fra Generalforsamling den 4. oktober 2018. 

Ad1. Valg af dirigent 

Forslag Mie. Valgt 

 

Ad2. Valg af referent 

Forslag Jenanette. Valgt. 

 

Ad3. Valg af stemmetællere 

Forslag Lotte og Pia 

 

Ad4. Formandens beretning  

Ingen fysiske møde, flere telefonmøder samt mail. Telefonmøder har fungeret. Bankaftale med 

Danske Bank har taget tid. Derfor ønsker vi at ændrer vores vedtægter. Hvis kasserer ikke kan tage 

aktion, så kan formand træde til. Der er også tilføjet passus om hvad der skal ske, hvis selskabet 

skal ophøre. Vi har ikke haft oversigt over medlemmer. Det arbejder vi på aktuelt. Dem vi har eller 

kan få mailadresse på sletter vi. Mail sendes om kontingent opkrævning i januar samt reminder i 

marts, hvorefter medlemmer udmeldes. 

Vi har arbejdet med PD netværksgruppe, som arbejder på opdatering af hjemmeside. Vi har ikke 

haft ressourcer til at etablere en HD netværksgruppe. Vi efterspørger en HD sygeplejerske, der kan 

være tovholder for denne gruppe. Vedkommende behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. 

Vi har arbejdet på at få flere medlemmer til bestyrelsen. Måske skal vi ud og banke på døre hos alle 

nefrologiske ledere. 

Formand har deltaget i samarbejde med DSR og DASYS og mere hjælp til faglige selskaber fx til 

økonomi. DSR har mange penge, men anvender dem ikke på de faglige selskaber. De faglige 

selskaber er ikke alle blevet enige, hvorfor man ikke har kunne implementere en ny model. Arbejdet 

står derfor standby aktuelt. Til november holdes DASYS repræsentationsskabsmøde og DSR møde 

for fagligselskaber samtidig. Vi har mulighed for at sætte nefrologien på landkortet. 

Tak til alle der deltager i generalforsamlingen. Skønt at høre alt hvad der foregår. Starter I projekter 

op, så send mail til Karina, så der kommer information på hjemmeside og om jeres projekt. Send 

også en ansøgning om økonomiske støtte. Der uddeles ikke midler i år, fordi der ikke har været 

ansøgninger. 

Vi skulle sidste år have fundet revisorer. Det har vi overset. Så det tager vi aktion på. Der skal 

vælges revisorer. Henvend jer, hvis I vil være revisorer. 

Kommentarer: Ærgerligt at så mange er gået. Alle burde have denne information. Gentag det i 

morgen. Det ønskes at få en opfordring til at betale og derefter at få en rykker. En har oplevet 

mailen, som en rykker, uden at få reminder. Opfordring til at sende netbank til automatisk betaling. 

Det er ikke muligt at anvende PBS, da vi er for små. Vi undersøger muligheden for mobilepay. 

 

Ad5. Godkendelse af formandens beretning 

Godkendt 

 

Ad6. Fremlæggelse af kassererens beretning, herunder tilpasning af  vores vedtægter 

Resultatet 2017 blev et overskud på 66.003,57 kroner. 



 

Ad7. Godkendelse af kassererens beretning 

Godkendt 

Ole Hyrd  og Tine Eskelund melder sig som revisorer. Valgt 

 

Ad8. Fastsættelse af kontingent samt fremlæggelse af rammebudget  

Forslag at vi fortsætter med 300 kroner. Besluttet.  

 

Ad9. Valg til bestyrelsen 

Rikke Baunehøj Pedersen fra Herlev. Er ikke tilstede. Valgt. 

Andre interesserede 

 

Ad10. Nyt fra EDTNA 

Næste års konference er den 14. – 17. september i Prag. Abstract submission bliver tidligere end 

tidligere år. 

 

Ad11. Indkomne forslag:  

Ændring af forretningsorden. Alle tilstedeværende stemmer for.  

 

Ad12. Evt. 

Ikke noget til dette punkt. 

Årsmøde næste år bliver den 26. og 27. september i København. 

  

  


