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JULEBREV 2012.
Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes
ikke lenge siden årtusenskifte fant sted.
Tiden går fort.
Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige og følger tid og utvikling.
Her er noen «smakebiter» på det som har skjedd/skal skje i året 2013.
MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT
26.-27.1.2013
Strategiseminar for fylkeskomiteene, Oslo
8.2.2013
Forskningsdag, Oslo
9.2.2013
Utdeling av Fredrikkeprisen, Oslo
1.3.2013
Fylkesstyremøte, Molde
2.3.2013
Ledermøte, Molde
8.3.2013
Åpning av Stemmerettsjubileet, Molde rådhus
16.3.2013
Kvinnehelsedagen, Oslo
18.-19.4.2013
Landsstyremøte i Oslo
26.4.2013
Fylkesstyremøte, Molde
27.-28-4-2013
Fylkesårsmøte i Molde
12.6.2013
Fylkesstyre-/Komitemøte, Molde
13.6.2013
Konferanse – markering av stemmerettsjubileet,
Molde
11.9.2013
Delegatmøte for Landsmøtedeltakerne
26.-27.9.2013
Landsstyremøte, Lillehammer
27.-29.9.13
Landsmøte, Lillehammer
SANITETENS UKE 2012 – HVA SKJEDDE? - HJEMMESIDEN TIL N.K.S
MØRE OG ROMSDAL.

Sanitetens uke er over for i år. Hva skjedde rundt omkring i de ulike
sanitetsforeningene? Hvor ble den RØDE TRÅDEN av ? Hvem brukte våre
hjemmesider til å presentere sine aktiviteter?
Som kjent har vi egne hjemmesider. Denne er tenkt brukt for
sanitetsforeningene/fylkesstyret ved at sanitetsforeningene selv sender inn
stoff om hva som rører seg rundt om i fylket. Gjerne både i forkant av et
arrangement og i etterkant av arrangementet. Noen foreninger er flinke til å
bruke disse sidene, mens andre ikke er nevnt. Bruk denne siden aktivt også
for din forening. www.moreogromsdal.sanitetskvinnene.no
Beskrivelser/foto fra aktiviteter o.l. sendes: Elinor Bolme –
elinor.bolme@svorka.net eller til Sissel Hagerup Heggdal –
nksmoere@online.no
STRATEGISK PLAN.
Den 8. september 2012 var det ledermøte i Ålesund. Dessverre så var det lite
oppmøte. På dette møte var generalsekretær Anne-Karin Nygård og orienterte
om Strategisk Plan (hefte som alle har fått).
Det var som Anne-Karin sa at STRATEGI betyr «Å VÆRE FRAMSYNT» og det
er hva vår Strategiske Plan inneholder. Holdningsskapende arbeid for N.K.S.
sine verdier og framtidsvisjoner.
Husk dette og bruk heftet aktivt i alle sanitetsforeninger.
Frist for innspill til ny Strategisk plan fra lokal- og fylkesforeninger er
15. desember d.å. Innspillene sendes direkte til sekretariatet i Oslo.
VEDTEKTSENDRINGER.
På landsmøte i september 2013 skal vedtektene behandles. Frist for å
komme med forslag til endringer av eksisterende vedtekter eller komme med
forslag til nye paragrafer er 15. desember.
Forslagene sendes direkte til sekretariatet i Oslo.
Også her har både lokal- og fylkesforeninger adgang til å komme med
forslag.
VERVING.
Verver gjør vi hele tiden (?). Dette er et viktig punkt for å få vår organisasjon
til å bli større og mer slagkraftig. Det er en kjennsgjerning at medlemmene
begynner «å dra på årene», og da er det viktig å rekruttere nye yngre
medlemmer. Ja, men hvordan får vi de yngre til å være med er et spørsmål
som ofte blir stilt. Lag prosjekter som de yngre i deres sanitetsforenings
omkrets er opptatt av innenfor N.K.S. sine formål og ikke minst – SEND
YNGRE MEDLEMMER PÅ
N.K.S dager, Kvinnekonferansen, Fredrikkeprisutdeling og til fylkesårsmøte.
FASTELAVNSRIS 2013.
Også revitalisering av fastelavnsriset var tema på ledermøte i Ålesund. Det
var kommunikasjonssjef Marianne Seip Johanessen som fortalte oss om
satsingen på fastelavnsriset. Dette er en FANESAK for N.K.S. og vi har
patent på salg av dette. Alt annet salg er ulovlig, og ved oppdagelse av slikt
salg, ta kontakt direkte med generalsekretær.
I år 2013 blir det lansert et nytt salgsprodukt i forbindelse med fastelavn –
krus og fat. Disse er veldig fine og kan brukes for salg eller som gevinst. I
tillegg er det blitt oppfordret til et «kommunetre» pyntet med store
fastelavnsfjær. Be om å få et tre i sentrum (der folk ferdes) og pynt dette treet
med store fastelavnsris. Litt lyssetting i tillegg, og da skal treet bli veldig flott
i februarmørket.

Det er liten respons fra Møre og Romsdal på kjøp av
fastelavnsprodukter. Især fra de største foreningene. Dere oppfordres
herved til å respondere på kjøp av fastelavnprodukter.
(Fristen var egentlig 1.11.12., men bestillingsfristen er utvidet til den
15.12.2012.)
En egen roll-up er også tilgjengelig for kjøp. Det anbefales at hver
sanitetsforening kjøper denne (kr. 1.800,-) for å ha ved salg av
fastelavnsris/-produkter.
N.K.S. har tatt mål av seg til at det i minst en by/større tettsted, skal
markeres fastelavn med STORE fjær på et utvalgt sted i sentrum der folk
ferdes i februarmørket. Byene Ålesund, Molde og Kristiansund utfordres
spesielt til å delta i dette. Tar dere utfordringen ?
Også maiblomsten er patentert for N.K.S. og det er opp til oss å selge disse
produktene ut til folket der vi bor. Mye å tjene for sanitetsforeningene, og
ikke minst god synliggjøring av N.K.S.
FYLKESÅRSMØTE 2013.
Fylkesårsmøte 2013 avholdes på Alexandra hotell helga den 27.-28. april
2013. Vi ber dere allerede nå om å avsett denne helga, og sender
representanter til dette møte. Nærmere info og orientering kommer i eget
brev.
Er det en forening som vil fortelle om sin sanitetsforening og om det
som de har arbeidet med i år 2012 på fylkesårsmøte? I så fall gi beskjed
til undertegnede. Hvis ingen melder seg, vil det bli utpekt 2-4
foreninger.
STEMMERETTSJUBILEET.
Som kjent er det i år 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Dette
takket være sterke kvinner som Fredrikke Marie Qvam. N.K.S. deltar i ulike
komiteer rundt om i landet for å markere dette. Det oppfordres at de fleste
sanitetsforeningene på en eller annen måte markerer/synliggjør denne
markeringen i sin sanitetsforening.
N.K.S. Møre og Romsdal er medarrangør sammen med andre organisasjoner
i Molde i dette jubileet.
Bl.a. vil Ole Anton Qvam (Fredrikkes mann) bli synliggjort fra N.K.S. Det var
han som fremmet allmenn stemmerett for kvinner for Stortinget.
LANDSMØTE 2013.
I år er det STORT landsmøte som avholdes i dagene 27.-29.9.2013 i
Lillehammer. Det vil si at alle foreninger kan sende «observatører» til dette
møte. Bruk av sanitetsforeningens midler til å sende medlemmer til denne
samlingen. Garanterer at det blir en opplevelse som mange vil sette pris på i
ettertid.
Utsendingene som skal representere fylket (stemmerett), skal velges på
fylkesårsmøte i april.

VALG 2013.
Valgkomiteen består av: Anne Grete Juliebø, leder, tlf. 41229044,
Heidi Winsternes, tlf. 95187763, Kari Moe, tlf. 90940509 og
Gro Hoemsnes, tlf. 92090511.

Det skal velges nestleder (2 år), 2 styremedlemmer (2år) og 3 varamedlemmer
(1 år).
Vi oppfordrer alle sanitetsforeningene til å komme med forslag på kandidater
til de ulike styreplassene. Ta kontakt med noen i valgkomiteen.
Valgkomiteen vil dessuten være tilgjengelig på ledermøte i mars.
MIDLER FRA SOLVEIG BELES FOND.
Fylkesstyret har vedtatt at midler fra Solveig Beles fond skal brukes til
prosjekter innenfor Strategisk Plan.
Det betyr at den enkelte lokalforening kan søke fylkesstyret om midler til
ulikeformål og at de også kan søke midler til dekning av utgifter til deltakelse
på Fredrikkeprisutdeling/Kvinnehelsedag. Spesielt er det viktig at «yngre
medlemmer» får dette tilbudet.

Til slutt vil jeg ønske alle sanitetsforeninger og deres medlemmer en
RIKTIG GOD OG FREDFYLT JUL !!

Med sanitetshilsen fra

Solveig Fosseide
Fylkesleder

Benytter anledningen til å takke for samarbeidet og ønske dere alle en
riktig

GOD JUL !

mvh Sissel

