
Ekstraordinært styremøte torsdag 25.06.20 

Til stede: Tanja Alme, Åshild Knatten, Anne-Britt Hauge, Merete B. Kløvning og Anne-Lene Bull 

(referent) 

 

1. Landskonferanse 2021: 

Åshild og Anne-Britt har vært på befaring på konferansehotellene i Kristiansand, og vi har nå landet 

på et hotell hvor konferansen vil arrangeres. Det vil være flere hotell for overnatting. 

Åshild sender ut forslag til budsjett, med kommentarer til alle i styret, for godkjenning. 

Budsjett kort fortalt: 

Inntekter: 

 Det er samme deltakeravgift som i 2019, i tillegg til dagpakkepris.  

 Det er mindre inntekter fra firmaer/utstilling. Det er kun stipulert 10 utstillere. Det er liten 

plass til utstillere. Vi hadde sett for oss flere enn 10 stk  

 Det er estimert 525 deltakere  

Utgifter: 

 Deltakerne får med seg en «jubileumsgave» 

 Overnatting i 2 netter for hele lokallagskomiteen  

 Utgifter til forelesere må økes  

 «Bli kjent-kveld»  

 Det settes av en pott som skal gå til jubileumsmarkering, dersom lokallaget ikke får midler 

/inntekter fra lokale aktører  

 

2. Lokallag: 

NSF har bestemt at det ikke skal arrangeres fysiske samlinger/temakvelder i 2020, dette gjelder også 

årsmøter. Kan man få til webinarer? Nyhetsbrev? 

Lokallagsledersamlingen vi har planlagt i høst, må derfor holdes digitalt.  

Anne-Britt og Kristin har hatt samtaler med alle lokallagslederne. Det er gjennomgående at 

lokallagene sliter med rekruttering/at det kommer få folk på temakvelder og at få engasjerer seg. 

Man sliter med å få flere medlemmer til å komme på møter. Det brukes mye tid og energi for å 

arrangere møteplasser. 

Det er ønskelig å møtes for å drøfte hvordan man kan motivere og engasjere flere medlemmer.  

Det må settes av god tid til at lokallagslederne kan møtes under landskonferansen i Kristiansand. 

Gjerne sette av tid under parallellsesjonene.  

 

3. Stipend:  

Det er sendt ut e-post til alle som fikk tildelt stipend, ref. bestemmelser fra forrige ordinære 

styremøte. Kun to har tatt kontakt/svart på e-posten. 



Søker på stipend til kr 10 000,- får ikke gjennomført prosjektet sitt som planlagt, men ønsker allikevel 

bruke stipendet på et alternativt prosjekt. Dessverre er ikke dette alternativet i tråd med våre 

retningslinjer for å tildele stipend. De er velkomne til å søke på nytt neste år.  

 

4. Kartlegging av behovet for bemanningsnorm for ABIOK: 

NSF skal kartlegge behovet for ABIOK-sykepleiere i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det skal 

være et Skype-møte om dette 12.08.20, Anne-Lene stiller på dette. Alle må tenke igjennom gode 

argumenter. Tanja videresender e-posten fra NSF til alle i styret.  

 

 


