Referat styremøte NSF seniorsykepleiere Oslo og Akershus.
Dato: 24.09.2019 kl 10.30- 15.00
Sted: NSF Tollbugaten 22, Møterom 207, 2 etg.
Tilstede: Jeanne Billehaug, Kari Kavlie, Tove Bjur, Mette Vinke (ref.)
Frafall: Anne Lise Rustung Jemtland.
Saksnummer:
00/2019: Referat og saksliste ble godkjent.
41/2019: Informasjon fra Tove om møtet med Bente Brun, GastroCatering/4Service.
Enighet om å fortsette med samme prosedyrer som før.
42/2019: Status vårt budsjett 2019 (se vedlegg2):
Jeanne informerer om og gjennomgår budsjettet for 2019..
Noen justeringer av budsjett.
Vi diskuterte behov for å øke pris til medlems møter.
*Ingen konklusjon, kan vurderes ved behov senere.
43/2019: Status medlemsmøter, foredrag, underholdning 08.10.19 og 27.11.2019.
Tove informerte om 90 påmeldte til neste møtet 8 oktober.
Kari tatt kontakt med foredragsholdere og underholdere.
Tove tar kontakt med 4 Service om antall vi blir tilslutt.
Kari bestiller rom, ikke Tove. Anne Lise gjør det hun har gjort før ut dette året.
Mette hjelper Tove med registrering og tar imot og teller penger (ved behov).
44/2019: Hva bruker vi budsjettet til/ øke honorar til foredragsholdere/ annet??
Jeanne ønsket innspill om hva vi skal bruke budsjettet til.
Det ble bemerket at det var et viktig redskap for å vurdere driften og å kunne prioritere.
Det ble enighet om å drøfte og vurdere økt honorar til forelesere på neste års budsjett.
Enighet om å utbetale kr 1000,- ut dette året til hver foredragsholder.
Jeanne ønsket og det ble drøftet om utbetalingen til foredragsholdere kan gjøres sentralt
fra NSF regnskapskontor, Inger Antonsen (ettersom vi ikke har egen bankkonto).
*Enighet om at Jeanne inviterer Inger Antonsen til neste styremøtet.
45/2019: Dato styre- og medlemsmøter 2020.
Enighet om følgende datoer: (kan endres ved behov)
Styremøter: 28.01.2020/ 17.03.2020/12.05.2020/09.06.2020.
Medlemsmøter: 25.02.2020 / 28.04.2020
46/2019: Tekst til medlemsmøter og presentasjon forelesere til vår nettside.
Jeanne og Kari la frem et forslag. Sendes til oss på email for innspill og kan da settes på
vår nettside. Info legges ut på nettet om Julemedlemsmøtet den 6/ 11.

47/2019 Profilering 2019
Vurdert å ha NSF profileringer på Julemøtet. Ble nedstemt, ble for dyrt. Enige om ikke ha
profilering nå ut året.
48/2019 Revidering av tidspunkter for drift av medlemsmøter, (se vedlegg 1).

Jeanne informerte om hvorfor ønske om revidering /endringer. Vi ble enige om å prøve
ut de justerte endringer ut dette året.
Tidspunkter nå:
Registrering kl. 11.45 – 12.15
Forelesning med spørsmål: kl. 12.15 – 13.45
Info fra styret: kl. 13.45- 14.00
Lunsj søsterhjemmet: kl. 14.15.
*Tilpasser oss og evalueres på første styremøtet i 2020
37/2019: Temaer medlemsmøter 2020? (Se ref. 27/08-2019)
Vi drøftet og kom med følgende forslag av temaer:
Smertelindring / Fatique / Nye metoder og behandling av hjerneslag/ Hva er sepsis? /
informasjon fra og om NSF Oslo /Akershus (Viken).
*Vurderes neste styremøtet om tema og foredragsholder til medlemsmøter i 2020.
38/2019: Kulturreise 2020
Det ble drøftet Kristin Lavransdatter spel på Sel, Otta, i juni, ble usikker på hotell. Hotell
på Lom var forlangt bort.
Mette undersøker nærmere om hotell opphold i nærområdet av Sel.
Kom forslag om ikke å dra på et spel i 2020, men evt. i 2021 (pga vært på spel «Elden»
Røros i år).
Forslag om tur til Sverige, besøke kunstutstilling.
*Må vurdere forslag om kulturreise på neste styremøtet.

49/2019: Kurs for oss: NSF/ FDG dato 04.11.2019; se vedlegg.
Jeanne informerer at vi i styret kan melde oss på kurset «Møte personer med demensforståelse for samhandling».
Kostnad kr 700,-.pp. Jeanne informerer om
NSF/FGD org. nr: NSF: 960.893506 / Faktura@NSF.no
Når meldt på må faktura merkes med: 20-antonsen.
Kari og Jeanne vil dra, Tove litt usikker, Anne Lise? Mette kan ikke.
50/2019: Rekrutering nytt styremedlem.
Avventer til senere når klart om når Anne Lise slutter.
51/2019: Eventuelt:
Kari tok opp et økonomisk ønske om tv aksjon i år. Ble drøftet, men enighet om forkaste
.
Neste styremøtet: 12.11.2019

