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Sak 1/2020

GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

Møteinnkalling godkjennes

GODKJENNING AV SAKLISTE

Sakliste godkjennes

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE

Utgår pga sammenslåing av to fylkesstyrer. Protokoll er utsendt til
gamle fylkesstyrer – ingen merknader.

Intensjonsavtale NSF-Trøndelag og prosjektgruppe i
Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommune.
Heltid – rekruttere og beholde helsepersonell

FORSLAG TIL VEDTAK

Fylkesleder bes om å signere på partnerskapsavtalen for å sikre at
NSF er delaktig i dette prosjektet.
Fylkesstyret ber om at dette endres i avtalen………?

Sak 2/2020
FORSLAG TIL VEDTAK

Søknad om samarbeid – SPOR-konferanse

Med bakgrunn i NSFs strategiske satsning, ønsker NSF Trøndelag å
være medarrangør på landskonferansen 2021. Vi ønsker å delta under
konferansen, samt bidra med profileringsartikler og dele på faktiske
utgifter på inntil kr 20.000,-

Sak3/2020

FORSLAG TIL VEDTAK

Sykepleieprisen.
Harmonisering av kriterier og forslagsskjema. Juryens
sammensetning, og prisens innhold

3. a)
Fylkesstyret vedtar at utdeling av pris for 2020 avlyses, og at utdeling
av pris for årets sykepleierleder og årets sykepleier for Trøndelag
utdeles første gang i 2021
Fylkesstyret vedtar følgende kriterier for prisen Årets Sykepleier:
Årets sykepleierleder: Prisen gis til èn eller en gruppe av
sykepleierledere som inspirerer, motiverer og er kulturbærer(e) av
faget sykepleie
Årets sykepleier: Prisen gis til èn eller en gruppe av sykepleiere som
har vært med på å utvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv
måte.
Felles kriterie for begge prisene: Kandidaten(e) må være medlem av
Norsk Sykepleierforbund
3.b)
Fylkesstyre vedtar følgende forslagsskjema: Se vedlegg
3.c)
Ny jury for sykepleierprisen i Trøndelag består av 4 representanter – 2
fra nordre del og 2 fra søndre del. Det er ønskelig at jurymedlemmene
representerer ulike deler av NSFs medlemsmasse. 1 av
jurymedlemmene skal representere fylkesstyret. Fylkesstyret vedtar å
forspørre følgende personer:
3.d)
Prisvinner mottar, blomster, diplom og et kunstnerisk arbeid av en
kunstner fra Trøndelag til en verdi på inntil kr. 10.000,-

Sak 4/2020
FORSLAG TIL VEDTAK

Handlingsplanarbeid for 2021

Fylkesstyret setter av datoene: 30/11 – 1/12 til arbeid med
handlingsplan for 2021.
En rådgiver fra hvert av de gamle fylkene deltar for å orientere om
tidligere praksis, slik at nytt fylkesstyre har grunnlag for å finne sin
fremgangsmåte.

Orienteringssaker

1. Aktivitetsplaner 2020. Pga Covid-19 har aktivitetsplaner for Sør og Nord-Trøndelag
ikke kunnet gjennomføres slik det opprinnelig var tenkt. Dette har ført til at
fylkeskontorene har justert og tilpasset disse ihht nasjonale og interne retningslinjer.
Reviderte aktivitetsplaner tas til orientering

Fylkesleder

