Protokoll styremøte NSFLOS
18. februar 2021
Virtuelt møte
Innkalling sendt til: Aina Haugen, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Sofie Yttervik, Hanne Zachariassen

Virtuell deltakelse: Aina Haugen, Åse Lill Ellingsæter, Cathrine Heen,
Marianne Jungersen, Hanne Zachariassen og Hanne Sofie Yttervik

Innkallingen og sakslisten godkjennes
Møtet startet med en runde rundt bordet. Hovedtema var vaksineringsstatus for de ulike
foretakene vi har kjennskap til. Det var stor variasjon fra foretak til foretak. Enkelte plasser er
ingen vaksinert og andre plasser er alle vaksinert.

11/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21-22.01.21
Vedtak: Protokollen fra styremøtet 21-22.01.21 tas til orientering.

12/21 Økonomirapportering
Vedtak: Styret tar kasserers gjennomgang av økonomisk status til etterretning.
Det er for tiden problem med rapportsystemet hos NSF sentralt.
Det er liten aktivitet både i sentralstyret og i lokalgruppene og dermed få utgifter sett bort fra
de faste utgiftene.
Jubileumsheftet i forbindelse med 50 års jubileet er i rute og halvparten av beløpet kan
utbetales. Kasserer tar kontakt med Jan Thore Lockertsen vedrørende utbetaling. Ifølge
avtalen skal 50 % betales med oppstart. Faggruppeleder utarbeider kontrakt i henhold til
avtalen.
Vi reviderer budsjettet på neste styremøte slik at denne utbetalingen blir registrert der.

04/21 INSPIRA
Vedtak: Styret tar faggruppeleders orientering om annonsering og lansering av Inspra
til etterretning.
INSPIRA lanseres nå med åpen tilgang hos Cappelen Damm Akademisk (CDA). Det vil si at
alle artikler ligger åpent og gratis tilgjengelig for leserne. Tidsskriftet INSPIRA vil bidra til at
spesialsykepleiere får en målrettet publiseringskanal for ny forskning, og at leserne får enkel
tilgang til artiklene.
NSFLOS ønsker å promotere dette tidskriftet for våre medlemmer og legger lenke til
tidsskriftet på alle våre digitale kanaler.
Faggruppeleder Aina har vært på møte vedrørende annonsering og det er ønskelig at dette er
på plass til lanseringen i mars. Eventuelle annonseringsinntekter går i fratrekk på det årlige
beløpet som betales til CDA delt på tre.
Redaksjonsrådet er på plass. Marthe Ericsson Ryste er vår kontaktperson i CDA.
NSFLOS skal delta med inspirator/foreleser på workshop i forhold til publisering av artikler i
INSPIRA. Hege Kaldheim er forspurt og takket ja til å være NSFLOS’ representant i denne
workshopen som avholdes i september 2021.

05/21 Oppdatering av nettsiden
Styret reviderte «Retningslinjer for lokalgrupper som er vertskap under NSFLOS
seminardager»
Så igjennom retninglinjer for nominasjonskomiteen uten å gjøre endringer. Hanne Sofie
publiserer denne på nettsiden vår

54/20 Seminardagene og GF 2021
Vedtak: Styret fortsetter planlegging av seminardager og GF 2021
Seminardagene og GF 2021 er planlagt avholdt 8.- 10. september 2021 på Scandic Oslo
Airport Hotell, Gardermoen.
Styret fortsatte planleggingen av saker til GF samt programmet til seminardagene 2021.

06/21 Høringsnotat Rethos 3 fra NSFLOS
Vedtak: Høringsnotatet fra NSFLOS sendes inn innen fristen 28.02.21, og vil bli
publisert for lokalgruppene og nettverkene
Styret gikk gjennom høringsnotat fra NSFLOS jfr styresak 6/21 og faggruppeleder
sender dette inn innen fristen 28.02.21

13/21 Orienteringssaker
•

•
•

Kommunikasjon medlemmer/andre
- Blant annet diverse mail og orienteringer (videresendt
fortløpende)
Østfold søker om å være vertsgruppe for 2022 og setter
Fredrikstad som vertsby. Gunn kommer på neste styremøte
så da tar vi en beslutning.
Annikken Backe Lundgaard, organdonasjon. Vi ser på dette
på neste styremøte
Sentralt fagforum - møte våren 2021 - referat sendes ut for
publiering når det foreligger
Samhandlingskonferansen - digital tirsdag og onsdag denne uken styret vil motta referat når det foreligger.

