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Bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske 

Sygeplejersker (FSGOS) d. 1. marts 2017 
 

Lokation: Hvidovre 

Deltagere: Kristina Steenstrup, Benedikte Egtved Pallesgaard, Helle Nørtved 

Frandsen, Gitte Fremløv og Ida Hornshøj Kristiansen 

 
Dagsorden 

1. Valg af referent 

Ida Hornshøj Kristiansen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 

3. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 

 

4. Nyt fra formanden Kristina Steenstrup 
Der er ingen, der har søgt uddannelsesstøtte. 

Vi har ikke indstillet nogle medlemmer til Uddannelsesrådet i DASYS, da ingen har stillet op. 

Til symposium ”Anæstesi og Obstetrik” d. 4. april i Roskilde deltager Benedikte Pallesgaard og Kristina 

Steenstrup. 

Kristina skal til planlægningsmøde af Nordisk Ammekonference d. 20. april. Forslag til oplægsholdere og 

steder, hvor der kan søges økonomisk støtte, modtages (ikke kommercielt). 

 

5. Økonomi ved kasseren Hrønn Thorn 
Hrønn Thorn er forhindret deltagelse til mødet. 

Budget fra Landsseminaret 2016 gennemgås og opdateres. 

 

6. Nyt fra Webredaktøren 
315 medlemmer på Facebookgruppen 

 

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

Lige nu har vi 7 tilmeldinger. 

Vi har ikke modtaget oplæg fra deltagere/medlemmer endnu. Seneste frist d. 20. marts. 

Programmet gennemgås og rettes til. Hrønn Thorn retter dette og lægger det tilgængeligt på 

OneDrive. Program skal sendes ud til afdelingerne snarest muligt. 

Køreplan gennemgået og opgaver fordeles. 

 

8. ICN Barcelona d. 27. maj – 1. juni 2017 

Visitkort/information med til ICN. 

Videndeling rent fagligt og organisatorisk. 
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Studiebesøg, deltagelse i internationale konferencer, internationale foredragsholdere til vores 

egne arrangementer, etablere kontakt og viden om internationalt samarbejde til selskabets 

medlemmer. 

 

9. Medlemsambassadører 
Intet nyt. Der er relevant korrespondance mellem bestyrelse og medlemsambassadører. 

 

10.  Change Day 
Afholdes d. 18. maj 2017 

Vi lover, at etablere international kontakt i 2017 til fordel for selskabets medlemmer ift. videndeling, 

faglighed og interesseområder. 

 

11. Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
Der skal udarbejdes en skabelon/drejebog, til hvem der har hvilke arbejdsopgaver/ansvar i bestyrelsen. 

D. 29. august kl. 13.00 – 17.30 i Hvidovre bydes det nye medlem af bestyrelsen velkommen, bestyrelsen 

konstitueres, og der arbejdes med arbejdsopgaver og ansvar/rollefordeling. 

 

12.  Input til sommerbrev 

Vores løfte til Change Day. 

Landsseminaret. 

Hvad vi har opnået til ICN. 

Nyt bestyrelsesmedlem og konstituering. 

HPV samarbejdet. 

 

13. Eventuelt 

Vi siger farvel og tak for godt samarbejde til Helle Frandsen. 

Ida Hornshøj Kristiansen fortsætter som Web Redaktør i sin barsel. 

 

Gitte Fremløv fortsætter arbejdet i arbejdsgruppen vedr. HPV. 

 

Næste møde d. 2. maj kl. 15.00 på Hotel Severin, Middelfart. 


