SOMMERBREV TIL
SANITETSFORENINGENE.
Nok en sommer står for tur, og en lang og kald vinter er over.
Dette betyr også «sommerferie» i sanitetsforeningene rundt omkring i fylket
vårt.
Dere fortjener en ferie nå, før oppstart med nye uthvilte medlemmer klare til
dyst igjen til høsten.
Hva har skjedd?
ÅRSMØTE
Fylkesårsmøte ble avviklet på Alexandra hotell i Molde den 27. april 2013.
Det ble dessverre et ett-dagsmøte, da det nok en gang var kluss med
bookingen, men de har lovet «bot og bedring» til neste år.
Så i 2014 vil årsmøte bli avviklet på samme sted i dagene 26.-27. april.
Sett av dagene allerede nå.
På årsmøte var 1. nestleder Ellen-Sofie Egeland Landsstyrets gjest, og hun
hadde revidering av Strategisk Plan som sin agenda.
Etter valget fikk fylkesstyret og komiteene denne sammensetningen.
Fylkesleder:
Solveig Fosseide
Nestleder,
Elinor Bolme
Styremedlemmer:
Solbjørg Varpe Naalsund
Janne Aklestad
Kari Kvendset

Anne Lise Johansen
Giselle Rocha
Varamedlemmer;
Martha Vike Sæther
Eva Refsnæs
Pernille Brandal
Som man ser av valget, er det mange som «sokner» til Nordmøre/Romsdal.
Dette bekymrer fylkesstyret, da HELE fylket skal med. Men hva gjør man, når
ingen melder seg for å ta verv i fylkesstyret. Alle foreninger ble i «Julebrevet»
oppfordret til å sende inn forslag på kandidater til valgkomiteen, men ingen
forening meldte kandidater tilbake.
Tenk over dette til neste fylkesårsmøte. Da er bl.a. fylkesledervervet ledig.
Kvinnehelsekomite:
Leder:

Beredskapskomite:
Leder:

Valgkomite.
Leder:

Solbjørg Varpe Naalsund
Perly Pedersen
Anne Lise Brevik
Ingrid Pedersen
Helga Lillebråten Smoseth

Kari Kvendset
Anne Lise Johansen
Åse Turid Ulset
Giselle Rocha
Heidrun Avdem

Heidi Wingsternes
Gro Hoemsnes
Edel Neerland
Jorunn Vinje

I tillegg vil fylkeskomiteene, ved behov, bruke de «kvinnehelse- og
beredskapskontaktene» som foreningene har oppnevnt.
STRATEGISK PLAN.
Alle foreninger ble oppfordret alle til å tenke over hva N.K.S. skal arbeide
med i framtiden.
Presentasjonen på fylkesårsmøte gikk på inndeling av oppgaver i grupper
etter alder.
Dersom noen forening har mening om dette, så send «tankene» inn til
fylkesstyret innen 12. juni 2013.
LANDSMØTE.
Det skal som kjent arrangeres Landsmøte på Lillehammer i dagene 27.-29.
september 2013.

Fylkesårsmøte vedtok at fylkesstyret skal være delegater fra Møre og
Romsdal.
I tillegg til disse, oppfordres alle sanitetsforeningene til å sende observatører
til dette landsmøte. Det er både motiverende og givende for de som sitter i
de lokale styre rundt omkring i fylket vårt.
Dere som har «yngre» medlemmer i styrene, prioriter og send disse !

STEMMERETTSJUBILEET.
Vi er som kjent i stemmerettsjubileåret for kvinners stemmerett. Dette blir
markert på flere steder i landet, og i vårt fylke skal det være en
stemmerettskonsert med Hanne Krogh i Bjørnsonsalen på Rica Seilet hotell,
Molde den 13. juni kl. 19.00.
Sanitetsforeningene anmodes om å støtte opp om denne konserten – ta
sommeravslutningen for sanitetsforeningene denne kvelden!
Kontakt fylkessekretær for billetter.
RØD-KNAPP AKSJON.
Som kjent er N.K.S. sammen med 8 andre organisasjoner med i denne
aksjonen som er rettet mot - VOLD MOT KVINNER.
Jeg håper alle sanitetsforeningene har kjøpt knapper (fra N.K.S. Oslo) og delt
ut disse gratis til alle medlemmer og andre som vil være med å markere
dette viktige budskapet.
VEDTEKTENE.
Det er fortsatt flere foreninger som «gir bort penger» til andre
organisasjoner.
Iflg. § 25 så er det ikke anledning til dette.
Ingen forening skal gi pengestøtte til SOS-barnebyer, Kirkens nødhjelp,
SOS-rasisme, Frelsesarmeen osv.
Når en ser regnskapene for enkelte foreninger, så har en stor del av
inntektene gått til andre organisasjoner dessverre, og ikke til våre egne
formål. Dette er trist lesing, men jeg håper engang at alle vil prioritere vårt
eget område – KVINNERS LIVSVILKÅR - KVINNEHELSE.
VERVING.
Verving må fortsatt pågå. Vi minker i antall medlemmer, mens aktivitetene
øker.
Så verv hele tiden.
HJEMMESIDEN.
Vår hjemmeside www.moreogromsdal.sanitetskvinnene.no bes benyttet ved
alle arrangementer i regi av lokalforeningene i N.K.S. Send melding om
aktiviteter til elinor.fiske@svorka.net. Intet arrangement er for lite til ikke og
kunngjøres her.

OPPSTART AV NYE FORENINGER.
Flere har startet med å fornye sine foreninger rundt om i fylket. Men det er
fortsatt anledning for flere til å fornye seg.
Ta kontakt med Anja Helland anja.helland@sanitetskvinnene.no om dere vil
forsøke å starte en ny yngre sanitetsforening i Deres område.
Hvis man ikke forsøker, vet man ikke om interessen er til stede. Der hvor
Anja har vært hittil, har det vært stort engasjement for N.K.S., og det de står
for – så gjør et forsøk alle sammen. Hun er engasjert ut. Januar 2014 – så ta
kontakt for å avtale et møte med henne.
TV-AKSJONEN TIL HØSTEN 2013.
Som kjent er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som er tilkjent årets TVaksjon. Dette er en annen organisasjon, og sanitetsforeningene skal således
ikke støtte denne aksjonen økonomisk. Ingen foreninger skal gi pengegaver.
Dette er en «samarbeidende» organisasjon for N.K.S., men det er fortsatt ikke
tillatt å gi pengestøtte.
Husk dette !

ORGANISASJONSKURS.
Det vil bli igangsatt nytt organisasjonskurs til høsten. Alle foreninger MÅ
prioritere å sende deltakere på dette kurset som skal holdes på Alexandra
hotell i Molde.
Dato for kurset er ikke fastsatt ennå. Melding om dato sendes senere.
Prioriter å sende yngre medlemmer – både de som er i styrene i dag – og de
som kan tenke seg et verv i nærmeste framtid.
Muligheten er nå for alle.
«SMÅFORENINGER».
Vi har flere sanitetsforeninger som har få medlemmer.
Hva skjer i disse sanitetsforeningene? - Er de liv laga – kan de slå seg
sammen og således bli flere medlemmer i en og samme forening?
Dersom noen trenger hjelp – ta kontakt.
BYSTE OVER OLE ANTON QVAM.
Det ble på fylkesårsmøte «luftet» et forslag fra fylkessekretær om oppsetting
av en byste over Fredrikke Marie Qvams ektefelle – Ole Anton Qvam.
Bysten, som er i bronse, er tenkt oppsatt ved fylkeshuset i Molde og
kostnaden er beregnet til kr. 170.000.
For at dette skal være gjennomførbart, så er det med velvilje fra
sanitetskvinnene rundt om i fylket.
Det var forslag om at hver sanitetsforening betaler kr. 50,- pr. medlem til
dette prosjektet – maks. kr. 10.000 pr. forening.

Vi ber om svar fra ALLE sanitetsforeningene.
Svarene sendes fylkessekretær innen 10.6.2013.
post: nksmoere@online.no

E-

Se også eget vedlegg fra fylkessekretær i denne saken.

Med dette ønskes hver og en i de ulike sanitetsforeningene en SOLFYLT OG
FIN SOMMER !

Rindal, 24.05.2013
Solveig Fosseide
fylkesleder
Fellesprosjekt for N.K.S. Møre og Romsdal i forbindelse med
stemmerettsjubileet 2013

Byste av Ole Anton Qvam,
(Skissen er ei kulltegning. Den skal modelleres og støpes i
bronse)
Ole Anton var Fredrikke Maries mann og stemmerettskvinnenes allierte inn i
det politiske miljø.
Uten ham og en del likesinnede på Stortinget ville vi nok ikke ha fått
stemmerett så tidlig.
Han er født og oppvokst i Molde, studerte juss. Er også kjent som
”lagrettens far”
Han var den første som foreslo allmenn stemmerett for Stortinget, allerede i
1884.
Han var Norsk statsminister i Stockholm under unionen med Sverige.
Med andre ord fortjener han å bli fremhevet også i kraft av seg selv og ikke
bare som Fredrikkes ektefelle. Han har spilt en viktig rolle i norsk historie.
Hva får N.K.S. M&R igjen for dette?

Vi går inn i historien som de kvinnene som i stemmerettsåret 2013 løftet
fram en viktig mann i kampen om stemmerett for kvinner. Bysten vil stå ute
med følgende påskrift på fundamentet:
Reist av N.K.S. M&R(eller sanitetskvinnene i Møre og Romsdal) i forbindelse
med feiringen av 100 år med stemmerett for kvinner , dato 2013. pluss
N.K.S. logo
Neste år når vi googler Ole Anton vil det i tillegg til : et maleri i Stortinget, et
relieff ved Tinghuset i Trondheim og engravstøtte på Egge Kirkegård , også
står: Byste i bronse i fødebyen Molde, reist av sanitetskvinnene i M&R i
forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013.
Hvis hver sanitetsforening/lag betaler kr. 50,- pr. medlem finansierer vi
monumentet. Ideen ble luftet under fylkesårsmøtet og flere ga sin tilslutning
under forutsetning av at deres styre var enig.
I første omgang trenger vi tilbakemelding om hvem som vil være med.(håper
på alle).
Helst innen 5, juni slik at vi kan offentliggjøre planen i forbindelse med
jubileumsfesten med Hanne Krogh som blir på Rica Seilet, Molde den 13.
juni. Se vedlagte informasjon
Tilbakemelding til fylkeskontoret. 98 65 73 79 eller nksmoere@online.no
Mvh Sissel

