Møtereferat Styremøte i SISK., NSF s faggruppe for sykepleiere i stomi- og kontinensomsorg
Dato: 8. desember 2020.
Sted: Nettmøte; Skype
Tilstede: Harriet Olsen, Vigdis Dagsland, Wenche Rannestad, Karen Martine Flaten, Helen Sæther
Forfall: Rakel Bekkevold, Caroline Moe Bedell, Turid Kalberg
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Referat godkjent.
Vi har kr 1048983 på konto nå. Styrehonorar 2020 er ikke betalt ut enda.
Overskudd fra fagseminaret 2020 ble kr 234098,83.
Det må lages et årsregnskap og budsjett til GF.
Det skal holdes GF 2021. Denne holdes på nett pga Covid-19. Medlemmene må
godkjenne denne løsningen på forhånd og mail sendes ut til medlemmene om dette.
Nettløsningen blir Isimit-nettløsning som NSF har. Medlemmer kan sende inn
spørsmål til GF en uke før. Ikke mulig med diskusjon i selve møtet.
Dato for GF blir 11. Mars 2021 kl. 17. Sakspapirer sendes ut 3 uker før GF til alle
medlemmer.
Årsrapport for 2 siste år som skal vedlegges sakspapirene til GF.
Handlingsplanen må revideres. Valgkomiteen settes i sving.
Vi er tildelt kr 140000 i fagutviklingsmidler fra NSF opptrykk og distribusjon samt
publisering av de faglige retningslinjer. Anbefalingene trykkes opp til alle
medlemmer som ønsker disse. Det trykkes også opp til spl høgskoler, avd som
operer pasienter etc. Den sendes elektronisk til helsebiblioteket.
Anbefalingene skal oversettes til engelsk for å kunne publiseres internasjonalt.
Stomisykepleier er ikke en beskyttet tittel. Dette jobbes det videre med

Karen har deltatt på workshop angående publisering på de nye nettsideneNettsiden
til NSF skal tilpasses døve og blinde.
Digital konferanse om Ernæring ved kritisk sjukdom 21. januar 2021. Vi deler
denne saken på facebook siden vår
Landsmøte i NSF har vedtatt et utviklingsprosjekt i faggruppene. Dette handler om
å få fag sterkere frem i organisasjonen NSF. Alle oppfordres til å gå inn på egen
nettside om dette. Link til dette ligger i møteinnkallingen.
Styremedlemmer må sende inn styrehonorar for 2020.
Diskusjon om et firma kan leie oss inn til foredragsholdere på deres kurs. Ja det kan
de.
Neste fagseminar holdes i Trondheim 2022 Scandic Hell hotel 9-11 Mars. Harriet
signerer kontrakten

Neste styremøte: 11. Januar 2021 kl 1730. Nettmøte.

