VELKOMMEN TIL STYREMØTE
TID: tirsdag 7. desember og onsdag 8. desember, 2021.
Tilstede: Tanja Alme, Ingvild Ramberg, Marit Klævold, Åshild Knatten, Anne Britt Hauge, Merete
Kløvning, Kristin Bergum og Anne-Lene Bull (referent)

SAKLISTE STYREMØTE
1. Gjennomgang referat fra forrige møte
Ingen kommentarer
2. Godkjenning sakliste
Godkjent
3. Forslag konstituering/fordeling av oppgaver
Endelig konstituering av nytt styre vil skje på første møte neste år.
Det foreslås
• Marit og Merete deler jobben som redaktør, og dermed deler honorarene i 2.
De blir også stipendansvarlige.
• Anne-Lene blir web-ansvarlig.
• Merete, Tanja og Anne-Lene har ansvar for sosiale medier.
• Anne Britt og Kristin fortsetter som lokallagskontakter.
• Anne Britt fortsetter som annonseansvarlig og nordisk kontakt.
• Åshild forsetter som kasserer og medlemsansvarlig.
• Anne-Lene fortsetter som nestleder, sekretær, nordisk og EONS-kontakt.
• Linda sitter i redaksjonsutvalget.
• Tanja fortsetter som leder.
Det vil også tilkomme ekstraoppgaver fortløpende.

4. Stipend
Det har kommet 33 søknader til stipend på 7500kr. Dessverre er ikke alle søknadene korrekt
utfylt. Merete og Åshild går igjennom alle søknadene og trekker.
Det deles ut 10 stipend à 7500kr i år. De som får innvilget stipend, vil få beskjed om dette på
e-post i januar 2022.
Det har kommet 4 søknader til stipend på 20 000kr.
Det skal deles ut 1 stipend à 20 000kr. Styret har stemt, og stipendet går til Sarpsborg
kommune for deres prosjekt «Omsorg ved livets slutt».

5. Web/sosiale medier
Vi får jevnlig nye følgere på Facebook.
Alle må være ansvarlig for at ting blir delt på Facebook og Instagram.
6. Økonomi
Vi har et overskudd så langt i år.
7. Tidsskrift
• Neste tidsskrift
Frist for innsending av artikler: 14.02.22
Utgivelse: april og november
• Tilbud på grafikk/trykking/annonser
Vi har i 2021 samarbeidet med «KSA design». Dette har vært et godt samarbeid.
Kontrakten er løpende, med en gjensidig oppsigelse på 6 måneder.
Vi har fått tilbud fra Cox som ønsker ta over ansvar for innhenting av annonser og evt
trykking av tidsskriftet, men vi ønsker ikke benytte oss av dette på nåværende tidspunkt.
• Annonser
Anne Britt har sendt ut forespørsler til mulige annonsører, og vi har fått positive
tilbakemeldinger fra flere. Vi må allikevel prøve å få flere annonsører for å dekke
utgiftene til tidsskriftet.
8. Lokallag
• Sammenslåing
FKS må følge fylkesstrukturen til NSF.
Mange av lokallagene har allerede begynt prosessen med sammenslåing.
• Økonomi
Dersom lokallagene ønsker hjelp og økonomisk støtte til sammenslåing, kan de søke
hovedstyret om dette. Anne Britt og Kristin vil sende forespørsel til lokallagene om hva
de trenger hjelp til osv.
• Lokallagsledersamling
Vi planlegger lokallagsledersamling 28.-29. september, 2022.
• Motivering
Det må gjøres en jobb med å engasjere/motivere noen som kan dra i gang lokallag i Oslo,
Nordland og Viken. Det er lokallag i tidligere Østfold, men det mangler representanter fra
Akershus og Buskerud.
Anne Britt, Kristin og Tanja ser på hvordan dette skal gjøres.
• Felles webinar?
Vi planlegger å gjennomføre et webinar for alle medlemmene. Er det noen av lokallagene
som ønsker å være med å arrangere dette?
• Egen sak Troms/Finnmark v/Kristin
Lokallaget har spørsmål om å få støtte økonomisk for å reise til Kirkenes for å arrangere
temakveld og rekruttere flere til lokallagsstyret?
Vi undersøker retningslinjer og mulighet for dette. Foreløpig kan styre bidra med å dekke
reise og opphold. Det vil også bli mulighet for å søke støtte via SF.

9. Landskonferanse 2021
• Evaluering
Det har kommet i overkant av 200 svar, tilbakemeldingene er stort sett bra.
• Til neste konferanse
Kortere dager, færre parallellsesjoner.
Tanja sender et notat til lokallagets arbeidsgivere, med info om fordelene ved å
arrangere en konferanse i regionen.
• Økonomi
o Egen sak Agder
Deler av kostnadene til kulturelle innslag dekkes over konferanseregnskapet.
o Regnskap ved Inger Lise
Økonomien er som forventet, det ble et overskudd.
10. Landskonferanse 2023
Lokallaget i Vestfold og Telemark er godt i gang med planleggingen.
De ønsker hjelp fra hovedstyret for å finne noen store trekkplaster. Dette må vi i hovedstyret
tenke på frem til neste styremøte.
Marit foreslår Jo Røislien, UiS, ”The woman with the stats”.
11. Drøfting og gjennomgang samt forslag til høringssvar utviklingsprosjekt faggrupper (alle må
ha lest i dokument på forhånd)
Vi har gått igjennom høringsdokumentet, og er i all hovedsak enig med SF.
Det er nytt møte i SF 20. desember. Dersom styret har flere kommentarer før dette, må det
sendes til Tanja.
Tanja begynner på et høringssvar, som resten av styret må lese og tilføye kommentarer før
høringsfristen 10.01.22.
12. Deltagelse i EONS forebyggings kampanje 2023? Hva kan vi klare? Fordeling av ansvar.
Vi ønsker delta i kampanjen. Vi kan dele de månedlige temaene på sosiale medier, oppfordre
til at temaene tas opp på Temakafeer osv.
Anne-Lene svarer EONS og er kontaktperson.
13. Konferanser 2022
Tanja forslår at hele styret deltar på Palliasjonskonferansen.
Marit ønsker muligens å delta på Onkologisk Forum.
Pårørendekonferansen arrangeres vanligvis i september.
Kreftrehabilitering.
Sorg og traumer i Bergen, 14.-15.mars.
Kreftkonferansen.
EONS i Barcelona 18.-19. april.
Konferansen i Danmark
14. Markering av verdens kreftdag 4 februar. Forslag?
Tema er frivillighet. Markere på Facebook og Instagram, hylle de frivillige.
Tanja begynner på et leserinnlegg.

15. Markering av den internasjonale kreftsykepleiedagen 18 mai, forslag?
Kan vi lage små filmsnutter som vi gjorde for 2 år siden? Oppfordre alle medlemmer til å
sende inn videoer.
Oppfordre alle lokallag til å markere dagen på en kreativ måte.
Videohilsen fra Lill?
Utfordre Kreftforeningen til å si noe om kreftsykpleierns betydning i kreftomsorgen?
16. Survey undersøkelse
Vi har abonnert frem til oktober 2022. Vi må bruke tjenesten aktivt.
17. Pakkeforløp hjem – deltakelse i ressursgruppe møte med helsedir kl 14.30 -15.30 (for de som
ikke må rekke fly)
Tanja, Merete og Anne Britt deltar på møtet.
18. Praktisk info
• Honorar
Reiseregning for styremøte må legges inn så snart som mulig.
• Dato for møter neste år
10.-11. februar i Oslo
4.-5. mai i Oslo eller Bergen.
• Kontrakt for permisjon ved videre styreverv
19. Eventuelt
• Trekke vinner av artikkel i tidsskriftet
Vinneren ble «Kreftrehabilitering er et lagarbeid med felles mål», skrevet av Astri Cecilie
Salvesen Moe som får et gavekort på 1000kr.
•

Vi har fått 50 000kr fra NSF for et prosjekt om etisk refleksjon på arbeidsplassene. Det er
hentet inn erfaringer fra 3 arbeidsplasser.
Det er gjennomført flere webinarer for de som deltar i prosjektet.

•

Erfaringer fra konferansen i Danmark; De har stor aktivitet i SIG-gruppene, da det er satt
noen krav til hva de må delta/bidra med for å være en del av faggruppen.
Alle utstillerne presenterte seg i plenumsalen.

