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Bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for Gynækologiske og 
Obstetriske Sygeplejersker (FSGOS) 
D. 13. september 2016  
 
Tilstede: Benedikte Pallesgaard Egtved, Gitte Fremlev Schrøder, Kristina 
Steenstrup, Hrønn Thorn og Ida Hornshøj Kristiansen. 
 
1. Valg af referent: 
Ida Hornshøj Kristiansen 
 
2. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt, ingen tilføjelser. 
 
3. Godkendelse og opfølgning af sidste referat: 
Suppleant Stine Brenøe har ikke deltaget aktivt i selskabet det sidste år, hvorfor hun udtræder 
af bestyrelsen. 
Landsseminaret afholdes d. 3. – 4. maj. Der afholdes bestyrelsesmøde d. 2. maj på Hotel 
Severin, Middelfart. 
 
4. Nyt fra Formanden Kristina, herunder FS, DASYS og DSR konference (10/10 + 1 – 2/11) 
DSR konference med de faglige selskaber og DASYS (Hotel Koldingfjord): 

- 4 fra bestyrelsen kan deltage til konferencen 
- Inden d. 10. oktober skal deltagerne til konferencen interviewe 2-3 kollegaer 
- Kristina deltager til forberedelses arrangementet d. 10. oktober 
- Hrønn, Kristina, Benedikte og Gitte (kan deltage d. 1/11) deltager til konferencen 

 
Ingrid Nilsson forsvarer sin phD ”Less is more. Early discharge following birth – How do we 
support mothers to effective breastfeeding?” d. 12. oktober på Aarhus Universitet. Bestyrelsen 
ønsker, at en fra bestyrelsen deltager. 
 
5. Økonomi v. kasserer Hrønn, herunder manglende betalinger af kontingent 
Medlemmer der ikke har betalt for 2015 og 2016 ekskluderes fra selskabet. 
Fremover besluttes det, at når medlemmer ikke har betalt for 2 pågående år, ekskluderes de 
fra selskabet. 
 
6. Nyt fra Webredaktøren Ida, herunder hjemmeside og Facebookside 
Det går godt med Facebooksiden. 
 
Forslag til opslag: 
Landsseminaret skal offentliggøres 
Der skal gøres opmærksom på ICN 2017 og mulighed for støtte fra FSGOS 
Opfordre til dialog på Facebooksiden 
Adventskonkurrence (reklamere i November) 
Præsentation af bestyrelsen på Facebooksiden 
Præeklampsi symposium 
Medlemsambassadører 
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Præsentere hjemmesiden og Facebooksiden på Landsseminaret 2017. 
Evt bruge Instagram hashtag på landsseminaret. 
 
7. Planlægning af seminar den 3. – 4. maj 2017, herunder køreplan og regler for 
oplægsholdere/mad 
Evt. gratis deltagelse for et medlem, der påtager sig at skrive en kort artikel (1/2 – 1 A4 side) 
der kan offentliggøres til medlemmerne. 
Hotel Severin er booket. 
Ida opdaterer hjemmeside med datoer samt ”calls for abstracts” via Facebook. 
Karen Marie Lillelund er booket, betales senest d. 21/4 - 2017. 
Gitte har taget kontakt til foredragsholdere vedr. vulvodyni/vaganisme samt fremmede 
kulturer i sygeplejen. 
Obstetrik emner: O’gilves og mastit. Benedikte undersøger vedr. O’gilves, Kristina undersøger 
vedr. mastit. 
Gynækologi emner: PCOS og endometriose. Benedikte og Gitte undersøger evt. 
oplægsholdere. 
Programmet fastsættes til næste bestyrelsesmøde. 
Pris for medlemmer 3900 kr. eksl. moms, pris for ikke medlemmer 4800 kr. eksl. moms. 
Der er ikke mulighed for at deltage kun én dag på seminaret/der skal betales for hele 
seminaret. 
OBS medlemmers allergier. Helle skal orientere Hotel Severin om allergier og vores 
forventninger derom. 
 
Oplægsholdere: 
Hvis oplægsholder deltager i konferencedagen, modtager denne ikke honorar. Transport 
betales. 
Hvis oplægsholder kommer til sit oplæg og derefter går, modtager denne honorar. Transport 
betaler. 
Yderligere regler/aftaler udarbejdes på næste bestyrelsesmøde. 
 
8. ICN Barcelona 27. maj – 1. juni 2017 
Bestyrelsen deltager til ICN med en poster, for at fremme det internationale samarbejde. 
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke genvælges, men er tilmeldt ICN, deltager dette medlem fortsat 
til ICN. 
 
9. Medlemsambassadører v. medlemsansvarlig Gitte 
Der er 2, der har tilmeldt sig til at være medlemsambassadør. 
 
10. Evt. 
Adventskonkurrence: 

- Bøger udloddes 
- 1 års medlemskab til FSGOS udloddes 

 
Input til julebrevet diskuteres på næste bestyrelsesmøde. 
Det besluttes, at formanden skal have egen computer til bestyrelsesarbejdet. 
 

Næste bestyrelsesmøde d. 21. november i Kolding. 


