JULEHILSEN FRA FYLKESSTYRET
Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste
har kanskje avsluttet sanitetsarbeidet til fordel for
juleforberedelsene. Vi håper likevel at mottakerne av dette
brevet videresender det til sine medlemmer ute i
foreningene, slik at alle får informasjon om hva som rører
seg ute i fylket vårt, og på landsbasisJ
FAGDAG 30.1.16
Fylkesstyret arrangerer Fagdag lørdag 30.1.16. Her blir
det også utleveringer av goodiebagger til den enkelte
forening.
10.30: SMISO orienterer om årets russeaksjon
11.30: Lege Kari Løvendal Mogstad holder foredrag om
Skjønnhetstyrraniet blandt unge.
12.30: Felles Lunsj
13.30: Fylkesleder orienterer om satsningsområdet "Snu
trenden- 50 000 medlemmer til 2020".
VI DELER OSS:

14.15: Økonomisjef Heidi Kristiansen har eget opplegg for
ledere og kasserere i økonomi og årsstatistikk.
14.15: Fylkesleder spinner videre på hvordan få ny giv i
foreningene med meningsutveksling og planer for 2016 for
øvrige deltakere.
Påmelding til Eva Refsnæs 41 41 88 22 innen 18. januar 16. Pris pr deltaker 500,-. Eventuell overnatting fra fredag
til lørdag ordnes av den enkelte.
RUSS 16
Russekampanjen fortsetter også i 2016. Fylkesstyret har
bestilt goodiebagger og SMISO har bestilt
boksershortsene. Alle berørte foreninger med en
videregående skole i nærheten får dette GRATIS til bruk i
aksjonen.
Goodiebaggene utdeles på fagdagen 30. januar 2016. Er
det er noen foreninger som ønsker å støtte prosjektet i
2016 økonomisk setter vi stor pris på det. Konto er den
samme som i fjor: 3900 21 46944
FYLKESÅRSMØTE 23.-24. april -16
Tema for årets årsmøte er :SNU TRENDEN. Vi vil få
besøk fra sekretariatet som skal orientere og inspirere oss
videre i prosjektet om økt medlemsvekst. Vi får også
besøk av gjengen som var på Lesvos i høst fra Halsa og
Valsøyfjord. De vil fortelle og vise bilder fra sine 10 dager
som omsorgspersonell under tøffe forhold.
Saker som dere ønsker inn til behandling på
fylkesårsmøtet må inn til fylkesstyret 6 uker før årsmøtet
avholdes, dvs 11. mars 2016.
Innkalling og påmelding kommer i egen mail på nyåret.
Forslag av kandidater til fylkesstyret sendes til
valgkomiteen, som består av:
Maren Ansnes: maren@pestua-gard.no

Ildri Sæter: ildri.saether@gmail.com
Pernille Vågen Brandal: pernillebrandal@tussa.com
På valg er fylkesleder, 2 styremedlemmer, 3
varamedlemmer, valgkomiteen, kvinnehelsekomiteen og
omsorgsberedskapskomiteen.
REGNSKAPSFØRER
Vi har sagt opp vår avtale med regnskapsfirma Embla i
Molde grunnet økonomiske årsaker. I stedet er vi så
heldige at vi har fått Pernille Vågen Brandal til å ta dette
for oss for en symbolsk sum. Det setter vi veldig stor pris
på da Pernille er kjent med organisasjonen etter flere
perioder med verv i fylkesstyret tidligere. Kan også nevne
at vi har sagt opp og flyttet ut av vårt kontorlokale i
Fabrikkveien da vi ikke har behov for dette lenger.
KONTIGENTFORDELING
Landsmøtet vedtok å øke medlemskontigenten fra 450,- til
485,- for ordinære medlemmer og fra 425,- til 455,- for
støttemedlemskap.
Ny fordeling ble i sist landsstyremøte vedtatt:

ORGANISASJONSBIDRAG UT
Organisasjonsbidraget innført i 2014 ble bestemt frafalt på
sist landsstyremøte. Dette fordi organisasjonen mener det
er viktigere å oppfordre lokallagene å bidra inn til vedtaket
som ble gjort i Landsmøte sak LM 05/2015
Organisasjonsutvikling og verving.
Alle lokallagsleder vil innen kort tid motta et brev fra
sekretariatet vedrørende dette spleiselaget som skal

generere ny giv og hjelp til lokallagene i hele landet.
Fylkesstyret håper dette foreslåtte spleiselaget basert på
salginntektene til det enkelte lokallag tas godt i mot av
dere, og fremmes som et positivt forslag ved deres
årsmøter. Leieinntekter og offentlige inntekter holdes
utenom.
FADDERSKAP ETIOPIA
Vår forening har som tidligere nevnt startet opp i Bahir
Dar. På 6 måneder har kvinnene der nå bygget en
restaurant som skal tiltrekkes de mange turistene som
ferdes i området. PÅ åpningsdagen den 23. november
kom ca 25 turistguider og innviet restauranten. Et
spennedne prosjekt å følge videre, som vi kan bidra med
midler inn i.
Kontonummer er 3910 24 03820.
FACEBOOK OG HJEMMESIDE
Følg gjerne Møre og Romsdal Sanitetsforening sin
facebookside. Gå inn på
https://www.facebook.com/nks.moreogromsdal?fref=ts og
trykk for all del på LIKER-knappen. Ber dere også om å
legge ut smått og stort som dere har gjort ute i
foreningene slik at vi blir enda synligere ute i verden.
Redaksjonen på nettsiden
www.moreogromsdal/sanitetskvinnene.no setter også pris
på å få tilsendt bidrag i ny og ned på
elinor.fiske@svorka.net
INFO
Skulle det være behov for assistanse er det bare å ta
kontakt med en av oss i fylkesstyret. Vi er her for dere!!
Under finner dere all nødvendig kontaktinfo:

Navn

Verv

Elinor Bolme
Leder
Eva Refsnæs
Nestleder
Solbjørg Varpe Naalsund Styremedlem
Heidi Wingsternes
Styremedlem
Styremedlem og
Giselle Almeida Rocha Omsorgsberedskapskontakt
Janne Aklestad
Styremedlem
Martha Vike Sæther
Styremedlem
Marit Hjertviksten
Varamedlem
Tonje Skarvøy Stene
Varamedlem
Marianne Sørfonden
Varamedlem
Solveig Fosseide
Kvinnehelsekontakt

Epost
elinor.fiske@svorka.net
evarefsnes@hotmail.com
solbjorgvarpe@hotmail.com
heidiwin@online.no

Telefon
90 19 62 68
41 41 88 22
90 71 63 34
95 18 77 63

rochagi@yahoo.com
janakl@tussa.com
martsaet@svorka.net
marit.hjertviksten@gmail.com
tonjestene@gmail.com
manne63@live.no
Solveig.Fosseide@rindal.kommune.no

95 16 79 85
41 62 09 26
90 84 56 41
98 10 95 70
92 22 83 34
91 35 25 61
99 51 81 48

Postadresse og fakturaadresse er:
N.K.S. Møre og Romsdal
v/Elinor Bolme
Bekkerhagen 11
6645 Todalen
Ha ei fin førjulstid og takk for samarbeidet i 2015!
Mvh Elinor Bolme
Leder NKS Møre og Romsdal

