Referat fra generalforsamling 11. september 2007, St. Olavs Hospital i
Trondheim.

Sak 1: Godkjenning av alle stemmeberettige.
Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av sakslisten.
Godkjent

Sak 3: Godkjenning av ordstyrer
Leder Monica Selvèn

Sak 4:Godkjenning av foretningsorden. Sakene behandles fortløpende,
kommentarer og debatt etter hvert punkt.
Voteringer skjedde etter håndsopprekning. Kirsti T Brekke var tellekomite.

Sak 5: Forslag til handlingsplan 2007-2008.

Informasjon:
1: Videreutvikle nettsiden for informasjon og erfaringsutveksling om sykepleie i
rehabilitering.
2: Fortsette arbeid med infobase om aktuell litteratur, fagartikler, kurs og konferanser.
3: Rekruttere medlemstallet til 250.
4: Videreutvikle faggruppen.
5: Tettere gjensidig samarbeid mellom styret og medlemmene i faggruppen.
6: Sende ut medlemsavis to ganger pr år.

Fagutvikling
1: Informere og oppfordre til at det igangsettes faglig utvikling/brukerundersøkelser
som belyser sykepleie i rehabilitering. Eks stipendier.
2: Arrangere fordypningskurs om ulike tema innen rehabiliteringsfaget for
medlemmene.
3: Planlegge neste nasjonale konferanse for sykepleiere i rehabilitering.

Samarbeid
1: Ta kontakt med høgskolene for informasjon og samarbeid.
2: Ta initiativ til samarbeid med andre faggrupper i NSF.

Sak 6: Budsjett for faggruppe av sykepleiere i rehabilitering:
Lise informerte om god økonomi i gruppen jmf. Regnskap for sykepleiere i
rehabilitering

Sak 7: Årsberetning:
Vi har dette året hatt tre styremøter. 16. og 17. april i Oslo. 18 og 19 juni i Stavern og
10. september i Trondheim i forbindelse med fordypningskurs i søvn. ”Løfte faget” er
som en ledersnor på styremøtene. Vi har startet med fordypningskurs søvn da
dette favner svært mange i rehabiliteringssammenheng. Heidi Heinrich har vært
kursleder.
Videre jobbes det med ”Rehabposten” slik at vi kan distribuere den hvert halvår. Vi
setter stor pris på stoff til avisen fra medlemmene. Vi oppfordrer alle til å bruke
nettsiden.
12. mai 2007 var faggruppen med på og markere dagen sammen med
sykepleierforbundet på Universitetsplassen i Oslo.
Mål som vi arbeider kontinuerlig mot er markedsføring av faggruppen og belyse det.
Særegne ved rehabilitering og samarbeid med høgskolene.

Sak 8 . Valg
Hege Butli jobber ved Sykehuset Levanger på fysikalsk medisinsk avdeling. Hun har
videreutdanning i rehabilitering.
Hege ble valgt og ønskes velkommen i styret.
Kjersti Tanum Brekke ble gjenvalgt som første vararepresentant.
Styremedlem Hege Teslo gikk ut av styret etter eget ønske.

Referent Gunvor Jørgensen.

