Generalforsamling for FSRH

Møtereferat
Bergen 3.9.2009
Leder av faggruppen ønsket velkommen
Stine Daae Rognli kalte på orden til Generalforsamling for NSFs Faggruppen av
sykepleiere i Rehabilitering, møtet startet kl.1545 den 3.9.2009 på Nordås.
I. Godkjenning av alle stemmeberettigede
Stine Daae Rognli foretok et opprop. Alle oppmøtte var stemmeberettigede.
II. Godkjenning av sakliste og innkalling
Innkallelsen og sakslisten ble godkjent.
III. Valg av ordstyrer
Kjersti Tanum Brekke ble valgt til ordstyrer
IV. Valg av tellekomite og referent
Nina Jensen ble valg til referent + Stine Daae Rognli og Hege Butli ble valgt
til å underskrive referat.
Møteleder tok opp om valget skulle forgå skriftlig. Det var enighet om at dette
ikke var nødvendig.
V. Forslag til handlingsplan
Stine Daae Rognli leste opp rammeplanen for 2009/10. Ingen kommentarer til
planen. Handlingsplanen ble godkjent.
VI. Gjennomgang av årsberetningen
Stine Daae Rognli leste opp årsberetningen. Det ble diskutert om samarbeid
med andre faggrupper. Det var stor enighet om at dette var positivt for
rehabiliteringsgruppen med tanke på å øke den faglige kompetansen. Det ble
også diskutert om Rehab-Posten fortsatt skulle sendes pr brevform eller om
den kun skulle sendes elektronisk. De fleste mente at det var bra den kom i
posten, eventuelt at begge deler kan gjøres. Det ble vedtatt at Rehab-Posten
skal utgis i papirform fortsatt. Årsberetningen ble godkjent.
VII. Godkjenning av regnskap
Nestleder Hege Butli presenterte regnskapet fra 2008 (2009 foreligger ikke ennå).
Regnskapet ble godkjent.

VIII. Godkjenning av budsjett
Hege Butli presenterte budsjett for 2009/10. Det ble diskutert om man
eventuelt skal øke medlemskontingenten, for å få inn mer inntekter som vil
komme medlemmene til gode. Styret tar forslaget til etterretning og diskuterer
dette på neste styremøte. Budsjettet ble godkjent.
IX. Innkommende saker
Det ble forespurt av styret om GF godkjenning av rullering av styremedlemmer og
deres oppgaver. Dette ble godkjent.
X. Valg
Ada Valle Huuse informerte fra valgkomiteenes møter. Følgende valg ble godkjent.
Ada Valle Huuse overtar som kasserer etter Inger Lise Syvertsen. Rikke Bergesen
overtar som sekretær etter Gunvor Jørgensen. Inger Lise Syvertsen overtar som 1.vara
etter Kjersti Tanum Brekke. Ingrid Røset overtar som 2.vara etter Edle Larsen.
Valgkomiteen består av Anne Høegh Sørum, Ingrid Hallan, Monica Selvèn og Linda
Somdalen.
Styret er nå godt geografisk fordelt.
XI. Møtet heves
Kjersti Tanum Brekke hevet møtet kl. 1630.
Referent: Nina Jensen
Møtereferat godkjent av:

Hege Butli
Stine Daae Rognli

