SOMMERNYTT FRA
FYLKESSTYRET
Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De
fleste har kanskje tatt velfortjent sommerferie. 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

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.

FADDERSKAP ETIOPIA
Fylkesårsmøtet vedtok å forlenge vår fadderskapsavtale i
Etiopia. De foreningene som ikke deltok på årsmøtet
oppfordrestil å tilbakemelde til fylkesleder om foreningen
ønsker å delta.
Faktura kommer årlig på januar i 2018, 2019 og 2020. Så
langt har vi 61 500 kroner årlig i nytt fadderskap. Ny
Etiopiaansvarlig i sekretariatet Tone L. Hammerlund
bistår i vurdering av hvordan dette løses på beste måte.
40000 i 5,5 år, eller 61500 i 3 år.
Tone kommer på vår fagdag i Molde 27. januar 2018 for å
presentere prosjektet med spesielt vekt på vårt
engasjement.

DATOER VERDT Å NOTERE SEG FREMOVER
19. august: Fagdag Omsorgsberedskap Surnadal
22.-24. september: Regionale samlinger, Molde
25. sept- 1. okt: Sanitetens uke, tema skjønnhetstyrraniet
4.-5. november: NKS dager, Gardermoen
27. januar 2018: Fagdag i Molde
24. februar 2018: Fredrikkepris i Gamle Losjen Oslo
1. mars 2018: Årsmøter i lokallag SKAL være gjennomført
1. mars 2018: Innrapportering av årsstatistikk
21.-22. april 2018: Fylkesårsmøte i Kristiansund

OMSORGSBEREDSKAPSDAG I SURNADAL 19.
AUGUST
Surnadal Sanitetsforening har sammen med Surnadal
Røde Kors og fylkesstyret planlagt en regional fagdag om
frivillighetens rolle i dagens omsorgsberedskap. Denne
blir på Thon Hotell Vårsøg lørdag 19. august og vi håper
på god oppslutning. Program og påmelding fra Surnadal
Sanitetsforening er like rundt hjørnet. Arrangementet er
gratis.

REGIONALE SAMLINGER 22.-24. SEPTEMBER
Oppfordrer dere til å delta på det varmeste. I år er
arrangementet langt til vårt fylke og Molde. Her blir det
presentasjoner av nye basisaktiviter. Påmeldingsfrist er
satt til 15. juni, og dere skal ha fått info om dette fra
sentralt. Pris 3600 i dobbeltrom fra fredag til søndag. 3100
i enkeltrom. 2200,- uten overnatting.

INTERNE PRISER
Under de regionale samlingene 22. – 24. september blir de
interne prisene årets prosjekt og årets forening nok en
gang delt ut. Alle medlemmer og juryen selv kan, med
skriftlig begrunnelse, nominere kandidater. Fristen for å
nominere kandidater er satt til 15.juni. Send inn deres
kandidat og noen ord om hvorfor dere mener at deres
forslag bør få prisen.
Det kan gjøres på mail til: info@sanitetskvinnene.no.

INFO
Skulle det være behov for assistanse er det bare å ta
kontakt med en av oss i fylkesstyret. Vi er her for dere!!
Det nyvalgte fylkesstyret er som følger:
Leder Elinor Bolme, Todalen Sf (ikke på valg)
Nestleder Eva Refsnæs, Molde Sf (gjenvalg 2 år)
Styremedlemmer:
Solbjørg Varpe Naalsund, Straumsnes Sl (gjenvalg 2 år)
Perly Lise Pedersen, Hasund og Sundgot Sf (ikke på valg)
Marianne Sørfonden, Kristiansund Sf (ikke på valg)
Anita Rokstad Bævre, Kristiansund Yngre Sf (nyvalgt 2 år)
Heidrun Avdem, Molde Sf (nyvalgt 2 år)
Varamedlemmer alle ny for 1 år:
Anne Kari Brødreskift, Rindal Sf
Ingunn Brøndbo, Valsøyfjord Sf
Karin Bø, Herøy Sf
Postadresse er IKKE i Molde lenger men:
N.K.S. Møre og Romsdal
v/Elinor Bolme
Bekkerhagan 11
6645 Todalen
Ha en riktig fin sommer!
Mvh Elinor Bolme
Leder NKS Møre og Romsdal

