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Referat af bestyrelsesmøde i FSGOS d. 21. 
november 2016 

Kolding Sygehus, Patienthotellet, Mødelokalet 
 Skovvangen 2-8, indgang 10 eller hovedindgangen, mellem Fødeafsnittet og Børneafdelingen, plan 3 

 
1. Valg af referent 

Ida 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 

 
4. Nyt fra formanden 

Studerende. Skabe kontakt til de studerende gennem sociale medier. Give råd, vejledning, 
evt. økonomisk tilskud og fagligt netværk til bacheloropgaver eller andre projekter 
vedrørende vores speciale. Vi kan evt. have studerende med til vores landsseminar, der 
kan skrive en artikel, være mikrofonholder eller lignende og derved deltage gratis. 
Change day. Benedikte er med i arbejdsgruppen. De faglige selskaber vil sammen starte 
denne dag. Se vedlagt bilag for mere information. (% vedlagt version på hjemmesiden). 
Møde medlemmerne. Fagligt Selskab for Psykiatri møder medlemmerne på sygehusene. 
Det kan vi i bestyrelsen overveje. 
Temadag mellem Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker og 
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Region Syd har meldt ud, at de er interesseret i at 
sponsorere. Det kunne evt. handle om amning. 
Ingrid Nilsson. PhD afhandling medtages til Landsseminaret 2017, så medlemmerne kan 
læse den/kigge i den. 
Nordisk Ammekonference 2019. Kristina er med i planlægningsgruppen. 

 
5. Økonomi ved kassereren 

Det går godt med økonomien. 
Der er blevet ryddet op i medlemmerne ift. dem der ikke havde betalt de sidste 2 år. Nu er der kun 
2 medlemmer, der skylder selskabet penge. 

 
6. Nyt fra webredaktøren 

Der kommer løbende flere medlemmer på Facebook. 
Benedikte og Ida skal i gang med adventskonkurrencen. Der kan vindes 1 bog de første 3 
adventssøndage og en hemmelig gave af værdi 250 kr. til d. 4. søndag i advent. Konkurrencen er 
kun for medlemmer af FSGOS. 
Nævn minimum 3 af bestyrelsesmedlemmernes navne. 
Hvornår er der landsseminar i 2017? 
Hvornår er der ICN 2017? (mulighed for støtte) 
Nævn 3 af de 12 fordele der er ved at være medlem af FSGOS. 
Svar i kommentarfeltet. 



Referat af bestyrelsesmøde i FSGOS 21/11 - 2016 

s. 2/2 
 

Der skal sendes portræt til Ida på idahornshoj@gmail.com, da der skal opstartes præsentation af 
bestyrelsen på Facebook. 

 
7. Planlægning af Landsseminar d. 3. - 4. maj 2017.  

Se dokument i mappe ’Landsseminar 2017’ på Onedrive. Dokumenter ligeledes sendt på mail. 
 

8. Input til julebrev 
Deadline for input midt i december. Kristina sender udkast. 

 
9. ICN Barcelona den 27.5-1.6.17, herunder søge legater, fly, lejlighed m.m. 

Ca. 1100 – 1700 kr. pr person. 
Ca. 13.000 – 15.000 kr. for alle til hotel 
 

10. Medlemsambassadører ved medlemsansvarlig   
Information om medlemsambassadørerne skal lægges op på Facebook med navns nævnelse. 
Der skal etableres kontakt til de lokale tillidsmænd med ønsket om flere medlemmer. 
Det skal nævnes i julebrevet, at vores medlemmer kan være medlemsambassadører samt fordele 
derved. 
 

11. Evt.: 
Artikel om fosterreduktion skal lægges på Facebook 
Lave plakat vedr. selskabet der skal sendes ud til afdelingerne med ønsket om at rekruttere flere 
medlemmer. 
 

Næste møde 1. marts 2017 hos Benedikte i Hvidovre 

mailto:idahornshoj@gmail.com

