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Dagsorden til bestyrelsesmøde den 6.5.19  

Hotel Severin 

Mødetidspunkt kl. 16.00 (først kaffe/kage) 
 

 

1. Valg af referent 

Cecilie 

  

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

   
3.   Godkendelse af sidste referat 

  Godkendt 

 

4. Nyt fra formanden (Kristina) – på skype ca. 16.45 

  Diverse høringssvar og arbejdsgrupper: 

 Etablering af amning af det mature barn – Dorrit Vizel (arbejdsgruppe) og Marianne Ravn 

(referencegruppen)- national retningslinje – er udgivet 

 Anvendelse af suttebrik vedr. udmalkning – national retningslinje – er udgivet 

 Stramt tungebånd, Dorrit Vizel (arbejdsgruppe) – national retningslinje 

 Urininkontinens hos kvinder – Kirsten Kaysen – national retningslinje 

 Svangreomsorgen 

   

  Nyt fra DSR og DASYS 

 

   Fordeling af opgaver i bestyrelsen – evt. behov for kurser i oplæring 

 Fordeling af opgaver skal udspecificeres i forretningsordenen – der er behov for dette. 

Skal planlægges i en arbejdsweekend. 

 

  Fremadrettede konferencer fx Nordisk ammekonference og Marcé. 

 Cecilie, Vips og Kristina (måske) deltager i Marcé i Stockholm 

 Ida deltager (måske) i ammekonferencen 

  

5. Økonomi ved kassereren (Gitte) 

Opfølgning på budget til generalforsamling og kursus ved DSR (Vibs og Gitte)  

Gitte har sørget for kopier til landsseminar. 

Godt kursus ved DSR. ZEkspense er et nyt faktureringsprogram, som kan downloades som app. 

Budgettet gennemgås og klargøres til generalforsamlingen. 

 

6. Hjemmesiden & FB ved Web-ansvarlig (Ida) 

DSR Web-kursus + Cecilie deltager 21. maj, Vips undersøger om hun kan deltage.  

Fremtiden på FB og hjemmesiden m.m. – må vise sig 
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7. Status fra sekretæren (Cecilie) og næstformanden (Vibs) 

Fx. Onedrive – vedtægter, dokumenter m.m. 

 Cecilie har kigget på mailen og ryddet lidt op 

 Onedrive bliver opdateret i løbet af sommeren af Cecilie 

 

Ad hoc sagkyndig - Cecilie har haft fire sager, som tager en del tid. Vips har endnu ikke haft 

nogen. 

 

8. Kommende Landsseminar den (6.5) 7.- 8.5.2019 

       Endeligt program, de sidste rettelser 

med navne og evt. overskrifter. 

 

 Plan og uddelegering af opgaver til 

selve seminaret: 

 

 Hvem registrerer ved ankomst? 

 Cecilie og Ida 

 Hvem byder velkommen og takker af?  

 Vips 

 Introducerer diverse oplæg? 

 Alle 

Læser formandens beretning? 

 Vips 

Tager sig af udstillerne? 

 Gitte 

Hvem spiser med/allergier/kontakt til 

hotel? 

 Gitte 

Bogquiz? 

 Ida 

Evalueringer 

 Cecilie 

Andet?? 

 

              Status på udstillere (Kristina) 

Bogforlag – bøger er sendt til hotellet 

+ Ida har med. 

       Abstracts og posters/Walk´n´talk  

Landet rundt/Inspirationsrunden 

Mapper, navneskilte + print 

Nye bestyrelsesmedlemmer, forslag 

Generel opfølgning på køreplan. 

 

9. Medlemsansvarlig (Cecilie og Gitte?): 
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Status 

 

10. Internationalt samarbejde (evt. nyt fra Gitte?) 

 

11. Kommende møder 

”arbejdsweekend” og bestyrelsesmøder 

 Datoer for bestyrelsesmøder aftales på arbejdsweekenden 

 Datoer for dette års arbejdsweekend - 21. – 22/8 2019 – på Fyn 

 

12. Evt. 

 Datoer for næste års landsseminar – 28. – 29/4 2020 – Hotel Severin, Middelfart 

 Fælles pulje for betaling til landsseminar - Stort efterspørgsel fra afdelingerne omkring 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


