JULEHILSEN FRA FYLKESSTYRET
Hallo! Her kommer ei lita oppdatering fra fylkesstyret i
NKS Møre og Romsdal. De fleste har kanskje tatt en
velfortjent juleferie, men vi håper likevel mottakerne av
dette brevet videresender det til sine medlemmer ute i
lokalforeningene.

FAGDAG 31. januar 2015
Minner på om vår fagdag på Alexandra Hotell i Molde
31.1.15. Dette er en dag med faglig påfyll som vi håper
dere tar i mot og ønsker å delta på! Dagen blir todelt. En
påmelding for de som ønsker å bli bedre kjent med vår
organisasjon og en påmelding for de som ønsker
opplæring og orientering av utfylling av
årsstatistikkskjemaene. Her er vi så heldige å ha fått

Solveig Fosseide til å komme å ta
organisasjonsopplæringen. I tillegg får vi besøk av
Elisabeth Swärd, forskningsansvarlig fra sekretariatet som
bistår litt på begge de to sesjonene.
Påmelding til Eva Refsnæs telefon 414 18 822 eller
nksmoere@online.no.
Programmet er som følger:
10-10.30 Registrering
10.30-13.00 Organisasjonsopplæring/Årsstatistikk
13.00-14.00 Lunsj
14.00- 16.00 Organisasjonsoppfriskning/Årsstatistikk
16.00-17.00 Svanhild Lillebostad v/SMISO orienterer om
årets Russekampanje
RUSSEKAMPANJEN 2015
Vi har sammen med SMISO i Møre og Romsdal (Senter
mot incest og seksuelle overgrep) våren 2015 meldt oss
frivillige til å bli med dem å dele ut boksershortser med
holdningsskapende trykk til samtlige 2300 russ i vårt
fylke. SMISO ønsker i anledningen å oppsøke flest mulige
skoler i fylket for et lite foredrag i tillegg.
I den anledning ønsker vi å lage en goodiebag med noe
ekstra i og dele ut, men da trenger vi hjelp fra dere til å få
det til.
Vår målsetting er at alle skoler i hele fylket skal få besøk
fra noen i vår organisasjon sammen med SMISO for å dele
ut, kanskje sammen med helsesøster i den enkelte
kommune der SMISO ikke strekker til. Vi håper dette er
noe også dere i lokalforeningene kan tenke dere å hjelpe

til med. Vi ønsker på denne måten å synliggjøre våre
holdninger vedrørende overgrep mot jenter og kvinner i
denne aksjonen som vi ser for oss vil få behørig omtale i
media!!
Vi jobber nå med å få støtte til prosjektet via Ekstramidler,
Gjensidige og andre store bedrifter
Tekst guttebokser er: Eg tek ansvar, mens jentebokseren
får: Spør meg først. Dette gleder vi oss til å informere
enda mer om på fagdagen 31.1.15.

FYLKESÅRSMØTE
Saker dere ønsker skal opp på fylkesårsmøtet siste helga i
mai må være styret i hende innen 15. mars 2015.
Regner med at valgkomiteen snart begynner å røre på seg
over nyttår. De som sitter i den er:
Jorunn Vinje, Ålesund sanitetsforening
Maren Ansnes, Todalen sanitetsforening
Annie Sandvær, Volda sanitetslag
Ildri Sæther, Kristiansund sanitetsforening
FOKUS FOR 2015
Temaet for Sanitetens uke (39) er i år Skjønnhetstyranniet.
Her oppfordrer vi dere til allerede nå å begynne å
planlegge hvordan dere kan markere dere. Vårt tips er å
arrangere åpne møter med temaet. Tilby
skoler/barnehager med FAU i spissen å for eksempel
sponse foredragsholdere til å belyse dette viktige temaet.
Vi håper å få inspirere dere til innsats på vårt eget
Fylkesårsmøte våren -15!

Ellers er økonomiske disposisjoner/bidrag og
organisasjonsmessige utfordringer ting vi er bedt om å ha
fokus på fra sentralt hold i 2015. Håper derfor dere tenker
dere om en ekstra gang før dere gir ut midler i 2015 som
ikke kommer innunder våre vedtekter (§24). Er dere i tvil?
Ta kontakt med oss eller sekretariatet!
Til slutt vil vi takke til de foreningene som har satt inn
penger på vår felles Etiopiakonto 3910 24 03820. Disse er
Hareid Sanitetsforening, Straumsnes Sanitetsforening og
Veidholmen Sanitetsforening.

God jul og godt nyttår!
Hilsen Fylkesstyret i NKS Møre og Romsdal

