JULEHILSEN FRA FYLKESSTYRET
Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De
fleste har kanskje tatt velfortjent juleferie. Vi håper likevel
at mottakerne av dette brevet videresender det til sine
medlemmer ute i foreningene, slik at de får informasjon
om hva som rører seg ute i fylket vårt, og på landsbasisJ

VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektskomiteen ønsker flest mulig innspill til
Landsmøtet i Tønsberg 25.-26. september 2018. Frist for
innsendelse er 15. desember, og forslagene skal sendes til
sekretariatet. Enten pr post, eller pr epost.

FAGDAG 20. JANUAR
Vi har fire programposter på årets fagdag:
• Etipoiaprosjektet ved Ida Hansen

• Bli enda bedre i styrearbeid ved Tone Hammerlund
• Info fra fylketsstyret og utdeling av gratismatriell
• Åpent foredrag av Tale Marie Krohn Engset på
Moldetorget.
Påmelding gjøres til Eva Refsnæs innen 12. januar
Pris pr deltaker er 500,- som betales etterskuddsvis med
faktura.
FADDERSKAP ETIOPIA
25 av 41 foreninger ønsker å delta i NKS Møre og Romsdal
sitt fadderskap i Etiopia pr i dag.
Faktura kommer årlig på januar i 2018, 2019 og 2020. Så
langt har vi 68 500 kroner årlig i nytt fadderskap. Ny
Etiopiaansvarlig i sekretariatet Ida Hansen bistår i
vurdering av hvordan dette løses på beste måte.
Ida kommer på vår fagdag i Molde 20. januar 2018 for å
presentere prosjektet med spesielt vekt på vårt
engasjement.
FASTELAVN
Fastelavnsøndag i 2018 er 11. februar.
Det er ingen skrevne regler for når salget av fastelavnsris
skal begynne, men 14 dager før er helt ok.
Pris i 2018 er som i 2017:
75 kroner for tradisjonelt ris
100 kr eller mer for designris (for eksempel hjerter med
andre fjær.)
TIPS: Ta opp forhåndsbestillinger av bedrifter. Her kan
kanskje et kjemperis ved inngangen være et alternativ?

RUSS 2018
Fylkesstyret oppfordrer der på det sterkeste til å fronte
VÅR kampanje Ja betyr ja opp i mot Russ 2018. Vi er så
heldig å ha fått to skoler som skal være pilotprosjekter på
å utvikle kampanjen videre mot nye høyder. Disse to
skolene er Kristiansund Videregående skole og Surnadal
Videregående skole. Ansvarlige foreninger er henholdsvis
Kristiansund Yngre og Surnadal sanitetsforeninger,
sammen med fylkesleder og fagansvarlig vold i
sekretariatet Ida Marie Hansen.
På fagdagen i januar deler vi ut diverse gratismateriell til
de foreningene som møter opp og ønsker å være med å
fronte kampanjen. Goodiebagger blir ikke anskaffet fra oss
lenger, da vi ikke har lagerkapasitet.

FYLKESÅRSMØTE
Fylkesårsmøtet avholdes på Hotell Alexandra Molde 14. 15. april. Innkomne forslag sendes fylkesleder innen
Forslag som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet, skal
sendes Fylkesstyret senest 6 uker før fylkesårsmøtet. Dvs
innen 2. mars.

VALGKOMITEEN FYLKESÅRSMØTE
Husk å sende inn kandidater til fylkesstyret innen 2. mars.
De sendes til noen i valgkomiteen. Kari Kvendset
(karikve@svorka.net)
Aslaug Solberg (aslaug.solberg@online.no) eller Gerd
Fjellanger (gerdfjellanger@gmail.com)
Husk at kandidatene skal forespørres FØR de foreslås
valgkomiteen.

De som er på valg:
Leder Elinor Bolme, Todalen sf
Styremedlem Perly Lise Pedersen, Hasund og Sundgot sf
Styremedlem Marianne Sørfonden, Kristiansund sf
Varamedlem Anne Kari Brødreskift, Rindal sf
Varamedlem Karin Bø, Herøy sf
Varamedlem Ingunn Brøndbo, Valsøyfjord sf

MAIBLOMSTER
Maiblomsten får i 2018 tilbake sitt gamle utseende. Dette
gjør at den blir dyrere i produksjon og lokalforeningene
må ta høyere pris.
Enkel Maiblomst kr. 15,Maiblomst krans kr. 40,Pin kr. 50,Bilblomst kr. 50,-

SPLEISELAGET
Pr i dag er det 12 lokalforeninger som er med i
spleiselaget. Dette koordineres av Lena Nerberg som har
kontorsted i Stavanger. Hun er behjelpelig med det meste
som har med medlemsverving og nytenking i
foreningene. Disse 12 foreningene har i år fått 147 nye
medlemmer pr 30.9. Er det flere som ønsker å bli medlem i
spleiselaget er dette fullt mulig. Alle foreninger skal motta
et brev fra sekretariatet om dette i god tid før årsmøtene.

SYNLIGGJØRING
Husk å skryte av den jobben dere gjør. Skaff dere gode
kontakter inn mot de ulike avisene og nettstedene dere
har i nærområdet. De aller fleste aviser tar inn
ferdigskrevet stoff tilsendt med et bilde.
Bruk Facebook aktivt for å vise hva dere holder på med,
og for å få nye medlemmer.
Tips: Gi ett medlem ansvar eller sett ned en liten gruppe i
foreningen som har ansvaret for synliggjøringen av
foreningen.

VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE TIL
RUSAVHENGIGE
Det går fortsatt an å tegne 3-årig fadderskap med
Veiledningssenteret. Veiledningssenteret er også veldig
interessert i å få komme ut til lokalforeningene for å
informere om jobben de gjør slik at vi som eiere kan bidra
til økt synlighet og bruk. Gå gjerne sammen om
arrangement og inviter kommuneansatte på møte. Ta
kontakt med Karin Tuvmarken på
karin.tuvmarken@veiledningssenter.no eller 41 17 56 28
for mer info.

DATOER VERDT Å NOTERE SEG FREMOVER
15. desember 2017: Frist til vedtektsforslag
20. januar 2018: Fagdag i Molde
11. februar 2018: Fastelavn
24. februar 2018: Fredrikkepris i Gamle Losjen Oslo
1. mars 2018: Årsmøter i lokallag SKAL være gjennomført
1. mars 2018: Innrapportering av årsstatistikk

2. mars 2018: Frist innkomne saker til fylkesårsmøte
10. mars 2018: Kvinnehelsedagen i Oslo
14.-15. april 2018: Fylkesårsmøte i Molde
28.-30. september 2018: Landsmøte i Tønsberg

INFO
Skulle det være behov for assistanse er det bare å ta
kontakt med en av oss i fylkesstyret. Vi er her for dere!!
Postadresse er IKKE i Molde lenger men:
N.K.S. Møre og Romsdal
v/Elinor Bolme
Bekkerhagan 11
6645 Todalen
Ha en riktig fin førjulstid!
Mvh Elinor Bolme
Leder NKS Møre og Romsdal

