
 
 

Lokalgruppen for Oslo/Akershus 

 
Styremøte 180912- AHUS 

Tilstede: Margrete Ronge, Anne Mette L. Jacobsen, Bente Baklund, Solfrid Nadden og Eva 

Mari A.Harboe (ref.) 

 

1. Referat fra lokallagsledersamling 3. og 4. september, der hovedtema var Mindfullness. 

Øyvind Nordbø fra NSF sentralt snakket om hvordan vi kan gå fram for å beskytte 

tittelen kreftsykepleier (ref. møte fra Hovedstyret). Lokallagslederne snakket mye 

sammen og ga hverandre gode tips om hvordan vi kan drive lokallagene.  

2. Felles gmail adresse er opprettet: FKSosloakershus. Styremedlemmene bør sjekke 

denne med jevne mellomrom. Passord er oppgitt på styremøtet. Vi kommer til å bruke 

denne ved påmelding til temakvelder m.m. 

3. Brønnøysundregisteret (BR): Margrete og Eva Mari arbeider videre med 

registreringen. Vedtak på styremøtet at styremedlemmene som er valgt på årsmøtet 

som er registrert i protokoll skal ha signatur- og prokurarett. Egen protokoll er sendt til 

BR. 

4. Bankkonto opprettes så snart vi har fått org.nr fra BR. 

5. Temakveld 7.11 – Vardesenteret Radiumhospitalet med tema Barn og unge som 

pårørende. Foredragsholder er ikke på plass. Følgende oppgaver er fordelt: 

 Bente: Kontakte firma (smertelindring?) for evt sponsing. Husk kontrakt med 

LMI (vedlagt mail) 

 Solfrid og Anne Mette: Ansvar for lett servering på selve temakvelden. 

 Alle: Distribusjon av invitasjon til alle som kan ha interesse av tema. Eva Mari 

sender til medlemmene så snart programmet er klart og vi har fått oppdaterte 

medlemslister fra NSF. Sender også til alle servicesentrene i kommunene og 

sykehus. Legger programmet inn på WEB.  

 

6. Evt:  

 ICNCC: Styremedlem har vært på internasjonal konferanse og lurer på hvorfor 

FKS sentralt ikke er medlem? Det er mange fordeler å være medlem i denne 

internasjonale organisasjonen. Kan vi som faggruppe stå utenfor? Eva Mari sender 

spørsmålet videre til FKS hovedstyre. 

 Kreftsykepleie: Innspill fra medlemmer at det savnes temahefter som har vært 

tidligere. Eva Mari sender mail til redaktør. 

 Temakveld våren 2013 er fastsatt til 13.03 AHUS. Temaforslag er profesjonalitet i 

sykepleieyrket. Forslag om paneldebatt. 

 Satse på at alle styremedlemmer reiser på Kreftkonferansen i Tromsø 19.- 21.9.13. 

Hver enkel må søke stipend i FKS (frist 15.12) og NSF (forløpende).   

 Handlingsplan oppdateres og legges på web 

 Neste styremøte er satt til 16.januar kl. 15.00 på Radiumhospitalet. 

 


