
Generalforsamling  for Faggruppe av sykepleiere i ReHabilitering 14. sept. 2005 

 

 

 

Sak 01:    Godkjenning av møteinnkalling 

 

Sak 02:    Godkjenning av sakslisten 

 

Sak 03:    Godkjenning av forretningsorden 

                Forslag: Sakene behandles fortløpende, og det åpnes for spørsmål, kommentarer og                           

                Debatt etter hvert punkt. Votering skjer ved håndsoppretning, også under valgene. 

                Gunvor skriver referat fra generalforsamlingen. 

 

Sak 04:   Handlingsplan for Faggruppe av Sykepleiere i ReHabilitering  

 

Sak 05:  Budsjett og regnskap for Faggruppe av Sykepleiere i ReHabilitering (vedlegg) 

 

Sa k 06: Årsberetning: 

 

            Styremøter har til nå blitt avholdt i Oslo og som videokonferanser for å redusere    

            utgiftene. Planen er fortsatt å 4-6 styremøter, 3-4 videokonferanser 

 

            Konferansen er viktigste arena for fagutvikling  og møtested med medlemmer .   

            Den ble  holdt på Arena Hotell på Lillestrøm  som en del av  7. Sykepleierkongress.  

            Også i år var det mange påmeldte, ca. 200 og vi vervet flere  medlemmer under 

            konferansen Til nå har vi fått positive tilbakemeldinger på emner og forelesere som vi  

            valgt 

 

 

            Logo- Annette Kallevig som NSF benytter, har utformet logoen. Stikkordene var   

            ”veien videre, håp, krefter, optimisme, nye muligheter, samarbeid”  

            Sol:  som ikke bare symbolet som knytter logoen til Norsk Sykepleierforbund. Slik   

            Den opptrer her, beskåret som sett gjennom et hull, representerer den lyset i enden av 

            Tunnelen, selve målet som bumerangen er på vei imot. Den lyser optimisme. 

 

            Bumerang: Hovedpoenget med en bumerang er at den kommer tilbake, så sterkt til- 

            Bake at den kan nå helt tilbake til der den var før den ble kastet. Det er ikke lett, det  

            krever kunnskap. Og en kvalifisert hånd, akkurat som rehabilitering. 

 

            Sirkel: Samler logoen og uttrykker helhet. Representerer en grense – ved at en når og 

            Sprenger nye grenser, viser kraft. 

 

            Merk: Logoen har ikke spesifikke tegn, som for eksempel rullestol, fordi logoen skal                                             

            kunne gjenkjennes av alle som arbeider innen fagfeltet rehabilitering Vi tok særlig  

            hensyn til at logoen ser pen og ryddig ut på brev i svart/hvitt som er den vanligste  

           brevform.     

                 

            Nettside- nettsida som ligger under Norsk Sykepleierforbund skal fungere som et 

            møtested for medlemmene våre.  



 

           Medlemsavis-   Hensikten med den er  å formidle  bokanmeldelser, aktivitet på de  

           forskjellige steder hvor man har rehabiliteringssykepleie og hva bør andre vite om  

           for eksempel kurs og konferanser som pågår.  Artikler 

 

Sak 07: ReHabposten -Navneforslag til medlemsavisen.  

            Enighet om at navnet forblir ReHabposten 

 

Sak 08: Æresmedlem 

             Det ble vedtatt at vi skulle utnevne æresmedlem  med gratis medlemskap på livstid.     

             For å bli kunne bli vurdert  som kandidat æresmedlem, må en sykepleier ha utmerket   

             seg i positiv retning relatert til rehabilitering. I år ble vi enige om at tidligere  

             sjefsykepleie på Sunnaas Sykehus Gunhild Skattebo skulle få bli æresmedlem av                                    

              Faggruppen av   Sykepleiere i ReHabilitering. Hovedgrunnen er at ho tok initiativ til                                    

              å starte gruppen 

  

Sak 09: Valg av 2 nye styremedlemmer 

            Da to av våre styremedlemmer trekker seg av personlige grunner, er to nye nå valgt                                        

            inn i styret. Det er Ingerlise Syvertsen som blir ny kasserer og jobber ved Sunnaas 

            sykehus HF og Stine Daae Rognli  fra Bodø Nordlandssykehusene.   

 

Sak 10: Valgkomite:   vansker med etablering av valgkomite.  

 

Sak 11: Vedtekts endringer:  

 

              § 4 

 

             FSHRs styre 

 

              Generalforsamlingen er FSHRs  høyeste utøvede organ. Styret står ansvarlig  

              overfor generalforsamlingen (GF) 

 

             (før sto det at styret var det høyeste utøvede organet) 

 

              Under samme paragraf endres det ene punktet under ”møter” 

 

             2. varamedlem kan være med på styrets møter hvis styret ønsker/har behov for  

             det. 

             ( før sto det at 2. varamedlem innkalles kun ved forfall.) 

 

 

  Sak 12:  Medlemskontigen : neste år er beløpet 180kr.   

 

 

Monica Selven                                                                     Gunvor Jørgensen 

                                                 

________________________                                             ________________________ 

 

Leder                                                                                     Sekretær 


