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.
DATOER VERDT Å NOTERE SEG FREMOVER
7. september: Delegatmøte for de som skal på Landsmøte
8. september: Fagdag omsorgsberedskap Molde
24.-30. september: Sanitetens uke #jeglikerdeg
28.-30. september: Landsmøte, Tønsberg
9.-11. nov: Regional samling Trondheim
26. januar 2019: Fagdag Molde, Hovedtema: Dig-In
Februar 2019: Fredrikkeprisutdeling Oslo og lokalt
1. mars 2019: Frist innlevering årsstatistikk
1. mars 2019: Frist til å avholde årsmøter
3. mars 2019: Fastelavnsøndag
4.-5. mai 2019: Fylkesårsmøte Molde
INTERNE PRISER
Under landsmøtet 28.-30. 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.
OMSORGSBEREDSKAPSDAG I MOLDE
Mange ønsker mer info om omsorgsberedskap i følge
undersøkelsen på fylkesårsmøte. Håper derfor at så
mange som mulig kommer til Molde lørdag 8. september.
Program og påmelding kommer etter hvert.

REGIONALE SAMLINGER 9.-11. november
Oppfordrer dere til å delta på det varmeste. I år er
arrangementet lagt til Trondheim. Mer info kommer
etterhvert.
LOKALE REGIONALE SAMLINGER
Fra høsten av kommer fylkesstyret til å sette opp forslag
til hver enkel region i eget fylke om store fellesmøter
lokalt. Dette for å øke samarbeidet lokalforeningene i
mellom, og ikke minst for å inspirere og lære av
hverandre. Dette er ønsket av flere, og
fykesstyremedlemmene vil bistå slik at dette blir
gjennomført både på Nordmøre, Romsdalen og
Sunnmøre.
#jeglikerdeg eller #eglikardeg
Tema sanitetens uke er hvordan være gode rollemodeller.
Alt av materiell og det dere behøver til gode
arrangementer finner dere på medlemsnettet. De som
ønsker å bestille nynorskbuttons med #eglikar deg, gjør
det til fylkesleder inne 1. juni. Pris blir ca kr 6,- om vi
klarer en felles bestilling på 2000 stk.
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, Surnadal sf
Nestleder Marianne Sørfonden, Kristiansund sf
Styremedlemmer:
Solbjørg Varpe Naalsund, Straumsnes sl

Perly Lise Pedersen, Hasund og Sundgot sf
Anita Rokstad, Kristiansund Yngre sf
Heidrun Avdem, Molde sf
Karin Bø, Herøy sf
Varamedlemmer:
Anne Kari Brødreskift, Rindal sf
Ingunn Brøndbo, Valsøyfjord sf
Toril Leirbekk Overvåg, Hareid sf.
Postadresse er IKKE i Molde lenger, vennligst gi
beskjed til kasserer og sekretær:
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

