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Referat af bestyrelsesmøde 28/4 – 29/4 2016 

Comwell Grand Park Hotel, Korsør 

Fremmøde Gitte, Kristina, Charlotte, Helle, Benedikte, Ida 

 

1. Valg af referent 
Ida Hornshøj Kristiansen, webansvarlig 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
 

3. Konstituering 
Formand Kristina Stenstrup 
Næstformand Helle Nørtved Frandsen 

Kasserer Hrönn Thorn 
Webansvarlig Ida Hornshøj Kristiansen 

Sekretær Benedikte Pallesgaard Egtved 
Medlemsansvarlig Gitte Fremløv Schrøder 
Suppleant Stine Brenøe 

 

4. Nyt fra formanden, herunder DASYS (af Helle) 

Argumentationspapirer er under udarbejdelse ift. sygepleje af barselspatienter 
ICN – international counsil of nursing 27. maj – 1. juni 2017 

Ellers intet nyt siden bestyrelsesmødet d. 11. april 2016 
 
5. Økonomi 

Springes over da kasserer Hrönn ikke deltager til mødet. 
 

6. Evaluering af Obstetrisk seminar i Middelfart 
 

Overvejende positiv feedback fra deltagerne ift. foredragsholdere, oplæg osv. 

Der har været en klage fra et medlem ang. at Severin ikke har tilgodeset 
hendes allergier. Hun har selv kontaktet Severin før seminaret. Dette skal 

understreges over for Severin til næste seminar. 
 
Regnskab springes over da kasserer Hrönn ikke deltager til mødet. 

 
Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling er godkendt. 

 
7. Fremtidige seminar 
 

 Hvordan 
Det gynækologiske og obstetriske seminar lægges sammen til 2017. 

 
 Hvornår 
1. – 4. maj 2017 
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 Hvem skal inviteres 

Sygeplejersker der er medlem af DSR, obstetriske sygeplejersker, 
gynækologiske sygeplejersker, sundhedsplejersker, neonatal sygeplejersker 
 

Vi forventer ca. 50 deltagere 
 

 Hvor 
Hotel Severin, Middelfart 
1 stort plenum rum (det store rum) 

1 mindre grupperum 
50 hotelværelser 

 
 Program 
Skrives i andet dokument 

 
 Hvem gør hvad 

Helle kontakter FSGOS’ kontaktperson Susanne på Severin 
Benedikte kontakter Hella Joof, Karen Marie Lillelund osv. 
Gitte kontakter invandrermedicinsk klinik på OUH 

Kristina sørger for kontakt til firmaer 
 

8. Revision af forretningsorden for bestyrelsen 
Kristina retter forretningsorden for bestyrelsen samt stavefejl i Visioner i FSGOS. 

Dokumenter sendes ud til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. 

9. Sommerbrev 
Emner der skal berøres: 

ICN 2017 samt mulighed for uddannelses støtte 
Ny måde at afholde landsseminar på samt datoer 

Ny bestyrelse 
 
Kristina skriver sommerbrevet 

 
10.  Medlemsstrategi 

Medlemsambassadører 
Gitte udarbejder medlemsstrategi 
 

Forslag til tiltag: 
Af alle nye medlemmer trækkes der lod om 1 års gratis medlemskab 

Julekonkurrence om bøger på Facebook 
 

11. Legatansøgninger 
Marianne Busck-Rasmussen, ammekonference i Athen, Grækenland. 
Vi beslutter at støtte hende med det fulde ansøgte beløb 5785 kr. 

Marianne skal udarbejde et referat til FSGOS. 
 

12. Dato og sted for kommende bestyrelsesmøder 
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13. september 2016 hos Helle privat 
21. november 2016 på Kolding Sygehus 

1. marts 2017 på Hvidovre Hospital 
2. maj 2017 (i forbindelse med landsseminaret på Hotel Severin) 
27. – 28. maj 2017 arbejdsweekend 

 
13. Evt. 

Det er ikke muligt at tilmelde sig 1 dag på landsseminaret 
 
Facebook. Kunne det være en idé at lave en facebookgruppe i stedet for en 

facebookside? 
 

Næste møde – regler for oplægsholdere vedr. mad osv. 


