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 orienterer på styremøter og medlemsmøter om hva
som rører seg i Møre og Romsdal og på landsbasis.
Sender det gjerne ut til alle medlemmene ute i
foreningeneJ
FAGDAG 28.1.17
Fylkesstyret arrangerer Fagdag lørdag 28.1.17. Her blir
det også utleveringer av GRATIS goodiebagger og
silikonarmbånd til den enkelte forening som ønsker det. Vi
har 3500 stk, så her skal det bli nok til alle.
Foreløpig program ca kl 11-16 :
*Oslo Sanitetsforening orienterer om Ressursvenn
*Info fra lokale krisesentre i Møre og Romsdal
*Felles Lunsj

*Økonomisjef Heidi Kristiansen med tips og triks på
hvordan forvalte innsamlede midler, samt hvor og hvordan
søke om nye midler, samt årsstatisikkskjema.
*Fylkesleder orienterer om hva som rører seg i NKS
fremover.
Påmelding til Perly Lise Pedersen på telefon 48 23 85 15
eller mail perly.pedersen@tussa.com innen 17. januar -17.
Pris pr deltaker ca 500,- (Vedtas på styremøte 12.12.16).
Eventuell overnatting fra fredag til lørdag ordnes av den
enkelte.
VINNER AV DELTAKELSE PÅ FREDRIKKEPRIS
Lite innsendte bidrag å trekke mellom, men de som har
tatt seg tid til å gjøre dette trekkes det i mellom på
styremøte 12.12.16, og kunngjøres etterpå.
ORGANISASJONSOPPLÆRING
Landsstyret vedtok 24. november en forsterket satsing på
organisasjonsopplæring basert på følgende prinsipper:
• Sentralt tillitsvalgte får opplæring relevant for sin
funksjon av sekretariatet.
• Nyvalgte lokalforeningsledere tilbys en sentral
opplæringshelg innen utgangen av april hvert år,
sekretariatet har ansvar for å utvikle opplæringen.
Denne blir 1. og 2. april 2017. Foreningene betaler
KUN for reise, og ikke opphold.
• Lokale tillitsvalgte (lokalforeningsstyrer, råd, utvalg
etc) tilbys organisasjonsopplæringen i forbindelse
med regionale samlinger. Innholdet utvikles av
sekretariatet.
• Tillitsvalgte med ansvar for aktiviteter eller
strategiske innsatsområder tilbys opplæring i
forbindelse med N.K.S. dagene og eventuelle
nasjonale fagsamlinger. Innholdet utvikles av
sekretariatet.

Hovedendringen fra 2009 er at N.K.S. sentralt får
hovedansvar for å gjennomføre all
organisasjonsopplæring, og at mye av opplæringen vil
foregå på regionalt nivå.

RUSS 17
SMISO er som tidligere nevnt ute av en felles kampanje.
Likevel ønsker vi å oppfordre lokalforeningene til å
fortsette dette viktige holdningsskapendearbeidet rettet
mot ungdommen, ikke nødvendig vis russen spesifikt.
Men for all del, klarer dere fortsatt å samle helsesøster og
politi til egne dager rundt om så er jo det toppers!!!
Oppfordrer til samarbeid lokalforeningene i mellom. Vi
fortsetter å gi dere GRATIS goodiebagger OG
silikonarmbånd på fagdagen 28.1.17!
Oppfordrer dere til å fronte kampanjen ”JA betyr ja”, som
er kommet i stand på bakgrunn av vårt arbeid, og som
videreføres sammen med organisasjonen Under arbeidJ
FYLKESÅRSMØTE 20.-21. mai -17
Tema for årets årsmøte er: Basisaktiviteter i Snu trenden
prosjektet. Vi vil også neste år få besøk fra sekretariatet
som skal orientere og inspirere oss videre i prosjektet om
økt medlemsvekst.
Saker som dere ønsker inn til behandling på
fylkesårsmøtet må inn til fylkesstyret 6 uker før
årsmøtet avholdes, dvs 8. mars 2017.
Innkalling og påmelding kommer i egen mail på nyåret.
Forslag av kandidater til fylkesstyreverv sendes til
valgkomiteen, som består av:
Kari Kvendset karikve@svorka.net

Karin Bø karin@byggogsystem.no
Aslaug Solberg aslaug.solberg@online.no
På valg er:
• Nestleder Eva Refsnæs
• Styremedlem Solbjørg Varpe Naalsund, Straumsnes
Sanitetslag
• Styremedlem Heidi Wingsternes, Hareid Sanitetslag
• Styremedlem Giselle Rocha, Hareid Sanitetslag
• Vara Tonje Skarvøy Stene, Kristiansund Yngre Sf
• Vara Anita Rokstad Bævre, Kristiansund Yngre Sf
• Vara Marit Hjertviksten, Rauma Sanitetsforening
SANITETENS UKE àUKE 39
Etter høringsrunde gikk flertallet inn for å fortsette
sanitetens uke i uke 39. I 2017 blir temaet det samme som
i 2016: Skjønnhetstyranniet, og det å være gode
rollemodeller. Her er det allerede godt materiell produsert
til bruk på medlemsnettet som vi står fritt til å bruke.
DATOER VERDT Å NOTERE SEG FREMOVER
28. januar: Fagdag i Molde
15. februar: Frist for innsendelse av kandidater til
æresmerket.
26. februar: Fastelavn
1. mars: Alle årsmøter skal være avholdt
4. mars: Fredrikkeprisutdeling
8. mars: Frist for innsendelse av saker til årsmøte
25. mars: Kvinnehelsedagen i Oslo
1.-2. april: Opplæring nyvalgte organisasjonsledere
20.-21. mai: Fylkesårsmøte i Molde
22.-24. september: Regionale samlinger
25. sept -1. okt :Sanitetens uke
4.-5. november: NKS-dagene på Gardermoen

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:

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 2016!
Mvh Elinor Bolme
Leder NKS Møre og Romsdal

