
 
 
 
 
 

Fagligt Selskab for  
Sundhedsplejersker 
 
Referat fra Generalforsamling den 7.maj 2007 kl. 20.00 -21.30 

  
Referent: Ina Borup 
Deltagere: 60 medlemmer 
 
 

1 Velkommen, præsentation af bestyrelsen 
 Formanden åbner generalforsamlingen og byder velkommen. 
 Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig: Navne og interesseområder 

Lisbet Nissen, Tønder Kommune, Christina Lindhardt, Odense Kommune, Linda 
Rolsted, Randers Kommune, Inger Lise Rasmussen, Århus Kommune og Anette 
Sørensen, Ålborg Kommune, Anne Marie Lundhus, Kolding Kommune, Susanne 
Hede, Århus Kommune 

2 Valg af dirigent: Jette Skov Madsen vælges til dirigent. Konstaterer at generalforsamlingen 
er rettidigt varslet  

3 Valg af stemmetællere og referent: Stemmetællere er Inge Amlund og Inger Sejersen 
Norddjurs kommune. Referent er Ina Borup. 

4 Godkendelse af dagsorden: Godkendes. 
5 Beretning fra bestyrelsen: Susanne Hede.  

Beretningen har været publiceret på hjemmesiden fra 7. april, og formanden beretter 
derudfra: Bestyrelsen har arbejdet med at få hjemmesiden gjort bedre og præsenterer 
ny udgave her på Landskonferencen. Vigtigt at få alle meninger ind og ikke sortere  

 Bladet far, mor og børn udgives på fjerde år i samarbejde med Ørskov Medier og 
 Magasiner. Ny redaktør Helle Andersen har været med til at give det et løft. 
 Litteratur anmeldelser: Annette Sørensen tager sig af den danske litteratur  
 Christina Lindhardt tager sig af engelsksproget og internationalt litteratur. 

 Arbejdsgruppe i SST vedr. revision af svangre omsorg. Dette har taget meget tid, men 
er med til at synliggøre sundhedsplejen. Et helt kapitel forslag om samarbejde med 
praktiserende læger. Anette Poulsen fra SST har arbejdet intensivt med dette. Nye 
retningslinier kommer ud omkring årsskiftet. 

 Produktion af pjece om Fremtidens sundhedspleje i samarbejde med DSR, Lene
 Vindeløv. Kan bruges på det politiske niveau. 
 1. april 1937 kom den ny sundhedsplejerske lov. I 2007 har vi 70 års fødselsdag  
 Forslag om at beskrive historisk, de fyrtårne der har været gennem tiden, 
 forebyggelse og sundhedsfremme, pionerer og 2. generation. 3 generation af 
 Sundhedsplejersken kommer lige ”henne om hjørnet”, de er bedre uddannet, men skal 
 også have historien med. Skriftet er planlagt til at skulle blive færdig i løbet af 
 efteråret i forbindelse med en sengeskærmsudstilling, der arrangeres sammen med 
 Sygeplejehistorisk Museum. Der er doneret 25.000 kr. fra DSR til udgivelse af bogen. 
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 IT udvalget er både medarbejder rettet og på ledelsesniveau. Lederforeningen levere 3 
 medlemmer og FS10 3 medlemmer i samarbejde om IT. Fint samarbejde med 
 Foreningen af ledere af sundhedsordninger i Danmark. 
 Beretningen godkendes. 
6 Fremlæggelse af revideret regnskab. 
 Inger Lise Rasmussen fremlægger regnskabet. Beløbet på opholdsudgifter og rejser er 
 øget pga. bedre hotel og rejser og er blevet større end  budgetteret. 
 Diskussion af budget og regnskab. Annonce indtægter er steget pga. anvendelse af et 
 professionelt firma. Overskud af landskonferencen i 2006 pga. stort deltagerantal. 
 Spørgsmål til prisen på konferencen som skønnes dyrt. Prisen estimeres efter formodet 
 antal deltagere. Annoncører i tidsskriftet og på konferencen er øget på plussiden af 
 økonomien. Regnskabet godkendes. 
7 Indkomne forslag: ingen fra medlemmerne, men 1 fra bestyrelsen. 
 Der har en del år været plads til 9 medlemmer i bestyrelsen, 
 Det er for dyrt at drive en bestyrelse med 9 medlemmer. Arbejdet kan gøres med 7 
 medlemmer som også er en bedre gruppestørrelse. Vil gerne have et ekspertpanel i 
 hele landet som man kan trække på. Forslaget er at have 5-7 medlemmer. 
 Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 
8 Fremlæggelse af kontingentforslag samt rammebudget. 

Kontingentforslag: at sætte kontingentet op til 300 kr. årligt. Budget 2008 er sat ud fra 
dette beløb. Begrundelsen er almindelig prisstigning. Spørgsmål om forhold mellem 
stigende annonce indkomster og forhøjet kontingent samt en øgning på hjemmeside 
omkostninger fra omkring 19.000 kr. til 70.000 kr. Der købes studenter hjælp til visse 
områder, så som at lægge links ind. Der har været ujævne udgifter fra år til år i 
forbindelse med større udgifter, fx til nyt design. 

 Bestyrelsen forsøger at holde en sober linie i forhold til annoncer. Annoncørerne 
 spørger efter hvor mange hits på hjemmesiden, da det har betydning for prisen pr 
 annonce. Vi er ca. 1700 sundhedsplejersker på landsplan. 

Har der været flere ekstra udgifter i 2006 end der forventes i 2008? Skiftet 
produktionsfirma til sundhedsplejerskebladet. Den udgift kommer ikke i 2008. En 
formue på godt 300.000 kr. er en grundnødvendighed for selskabet som risikokapital. 
20 % på bundlinien er et krav. Forventet indtægt til næste år på annoncer og 
landskonferencen. Refusion fra DSR er øremærket til nordisk samarbejde og 
internationalt arbejde. Inviterer DSR eller SST bliver rejseudgifter betalt, men ikke 
arbejdstiden. Afstemning om budget og  kontingentstigning: Forslaget godkendes. 4 
stemte imod.  

9 Præsentation af den ny bestyrelse 
 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg. 
 Inger Lise Rasmussen, Anette Sørensen og Anne Marie Lundhus. 
 Alle stiller op til genvalg. Valgt med applaus. 
10 Valg af revisor:  
 Sonja Teglund Jensen ønsker ikke at fortsætte. 

Forslag til ny revisor forespørges. Bestyrelsen vil spørge tidligere bogholder, Svend 
Hansen, om han er interesseret. Er på Grønland – spørges senere. 

11 Eventuelt 
 Spørgsmål om senior politik. Hvad bliver der gjort? Kan bestyrelsen gøre noget? 
 Bestyrelsen er velvillig overfor at seniorer danner en interessegruppe. Det 
 organisatoriske er DSR. 
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 I pressen har været omtalt at små børn skal have hovedpude ang. minimering af flade 
 kranier.  
 Fs10 vil gerne drøfte med SST. Anette Poulsen meddeler at SST ikke støtter op om 
 hovedpude til spædbørn. SSTs anbefalinger er ikke ændret. 
 Mødet afsluttes af formanden. Susanne stiller her to åbne spørgsmål til salen, hun 
 opfordrer til at sundhedsplejerskerne argumenterer for og imod kombineret ordning i 
 sundhedsplejen. Samt hvordan kan man forstå børnepraktik, nu der vil komme mange 
 sygeplejestuderende der skal i praktik fremover.  
 
 Tak til dirigenten. 
 Generalforsamlingen lukkes kl. 21,00. 
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