Dagsorden Bestyrelsesmøde
Tid: Onsdag den 18. marts 2020 kl. 9.00–13.00
Sted: Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense – ændret til videomøde.
Deltagere: Karin Dieperink (KDi), Anne Sorknæs (AS), Mahdi Shamali (MS), Charlotte Anker (CA), Hanne
Agerskov (HA), Anne Brødsgaard (AB), Karen Frydenrejn Funderskov (KFF), Barbara Voltelen (BV), Vibeke
Stubbings (VS), Anne Møller Clausen (AMC), Jette Marcussen (JM)
Afbud: Charlotte Anker (CA)
Referent: Anne S
Referat
1. Velkomst til alle v/Karin
Karin bød velkommen til vores første bestyrelsesmøde med en speciel velkomst til de tre nye medlemmer
Vibeke, Anne MK og Jette.
2. Bestyrelsens beslutningsdygtighed v/alle
Vi er beslutningsdygtige! Idet vi ifølge vedtægterne er beslutningsdygtige når minimum 5
bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
3. Godkendelse af dagsorden, prioritering af punkter v/alle: Godkendt
4. Hvad skal vi fejre siden sidst – stort og småt?
JM skal forsvare sin ph.d. men den er udskudt til 23.juni pga corona. Vi er mange der har fået antaget
abstracts til Nordisk Familiesygepleje konference, i Stavanger, som desværre nu er aflyst. KD m.fl./en gruppe
under IFNA har fået antaget en artikel. AMC har fået nyt job.
5. Endelig konstituering af bestyrelsen v/alle
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
•

Formand: Karin Dieperink

•

Næstformand: Hanne Agerskov

•

Sekretær: Anne D. Sorknæs, Jette Marcussen

•

Kasserer: Mahdi Shamali, Barbara Voltelen som support

•

Redaktør på DSFS Nyt: Anne Brødsgaard, Vibeke Stubbings

•

Web redaktør: Anne Møller Clausen

•

SoMe ekspert: Karen Frydenrejn Funderskov, Anne Møller Clausen

•

Uddannelse og kompetenceudvikling: Barbara Voltelen, Vibeke Stubbings, Anne D. Sorknæs, Hanne
Agerskov, Jette Marcussen
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Hvad vil vi hver især – og sammen opnå med Dansk Selskab for Familiesygepleje v/Karin
KD; forskning og påvirkning af klinisk praksis, ADS: uddannelse og synlighed i offentlighed via forskellige
medier og indflydelsesrige personer/netværk.
Vi vil planlægge et seminar, hvor vi kan drøfte bestyrelsens visioner for selskabet. Karin undersøger, hvad det
vil koste med et to dages seminar på Kolding Fjord. Efterfølgende er det besluttet at ADS forespørger Hotel
Svendborg, da Kolding Fjord var for dyrt.
Handleplan er vedlagt - hvert enkelt emne evalueres/drøftes:
-

Produkt
o

Master class ”Tab og Sorg – en familieudfordring” v/alle. Meget flot evaluering (se
vedhæftede). CA gjorde et fantastisk flot arbejde.

o

Temadag 29. september 2020– status v/ Barbara og Anne S og Hanne. Emnet er ”Det korte
møde”. Temadagen vil bestå af orale præsentationer og workshop. Program udarbejdes
snarest, og temadagen annonceres på hjemmesiden.

o

Formidling;
Hjemmesiden: Hjemmesiden er blevet fin. AMC gør et flot arbejde med at få lagt materiale
ud.
Flyers: og roll-up/slogan er trykt. Sloganet diskuteres ”Vi har alle nogen tæt på”. Sloganet
henviser til den brede forståelse af familiebegrebet. Vi beslutter at præsentere flyers og roll-up
ved temadagen fordi det var ”faldet nogen for brystet” at der ER mennesker der ingen har tæt
på.

o

Nyhedsbrev; evaluering og status. Nyhedsbrev skal fortsat udsendes x to årligt – et før
sommerferien ca. i maj og et før jul. Redaktør på DSFS Nyt, Anne Brødsgaard og Vibeke
Stubbings laver udkast til nyhedsbrev, som konfirmeres af bestyrelsen.

-

medlemmer (rekruttering) – hvad er realistisk? Det er nok urealistisk at forvente en stor stigning i
antallet af medlemmer.

-

økonomi v/Mahdi og Barbara. Drøftelse af gavepolitik – udsættes til næste bestyrelsesmøde.
Muligheden for at få Mobile Pay og betalingsservice drøftes. Mahdi og Barbara undersøger hvad det
koster, og det diskuteres, hvor mange flere medlemmer, det potentielt vil kunne give. Vi nøjes for
nærværende med at se om Mobile Pay ikke kan gøre forskellen og skyder den nærmere undersøgelse
om betalingsservice til senere.
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-

profilering (hjemmeside www.familiesygepleje.dk, PR. strategi facebook, twitter) – Forslag fra Janice
Bell: add a Google Translate button to your Danish Family Nursing Society.
page: http://familiesygepleje.dk. AMC undersøger dette – efterfølgende har det vist sig, at det ikke er
muligt at anvende Google Translate, men AMC har lavet en engelsk vejledning.
Organisering - de 4 hovedområder drøftes:

A. Klinik – gode forslag ønskes til hvordan vi får det kliniske mere frem som selskab
B. Uddannelse Diplommodul, 3-dages kursus, opfølgningskursus, oplæg og hvad vi aftaler med
aftagerne (Barbara og Anne)
A. Forskning Nurses attitudes (artikel) er nu publiceret. FAME-RN er i gang med at publicere nogle
reviews: fx Health practices in Europe towards families of older patients with cancer: A scoping
review, som senere er antaget I Scandinavian Journal of Caring Practices.
Nye ideer til forskningssamarbejde – fx hvad er de bedste family outcomes?
B. Organisation: FaCe Family focused healthcare Center. Hvor kan vi finde synergi og hvor kan der
evt. være konflikt? – denne drøftelse nåede vi ikke.
6. Handleplan 2020 opsummeres og besluttes i fællesskab v/Hanne og Karin
Emne til næste Masterclass - samt etablering af projektgruppe. CA, Hag, JM evt andre? vil gerne være med til
at planlægge næste Masterclass i samarbejde med andre.
Der er indkommet et forslag til emne: ”At være søskende til syge søskende” fra Karin Bundgaard, Børne og
ungeafd. Kolding Sygehus. Der er også en del forslag fra evalueringerne i dette års Masterclass vedr.
problemstillinger i forhold til børn, så det blev besluttet at det bliver overskriften til, at næste Masterclass skal
omhandle emner med børn som søskende m.m.Vi drøfter at det kan være et mere bredt fokus som børn og
unge som pårørende
7. Kan alle tilgå fællesmappen Dropbox? Og hvilke filer gemmes i Dropbox? v/Hanne. Indholdet i Excell
arket bliver ændret til Word format. JM opretter et Google dox dokument, og alle får adgang via et link sendt
pr mail. Vi forsøger om det kan fungere. Linket er:
https://docs.google.com/document/d/1rA0I1LV9jpCPiUNDXMbX8fJT8ecEkdDGzNHjuOIILqw/edit
8. Konferencen i Stavanger – hvem deltager fra bestyrelsen? Skal der arrangeres et festligt møde for
danskere? KD og AB samt Dorthe Nielsen (tidligere bestyrelsesmedlem) skal holde prækursus. Vi er flere
andre fra bestyrelsen der har fået antaget abstracts, bl.a. ADS og BV.
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Det besluttes at vi vil samle de danske deltagere til en drink. Det havde været en succes ved IFNA. Men
konferencen er senere blevet aflyst pga Corona.
9. Eventuelt. KFF: Beslutning om at tage betaling når vi er ude og undervise ”som os selv”, det kræver
forberedelse og evt. fri fra arbejde. Karen og Anne MC vil gerne formidle hvordan SoMe anvendes så flere
bliver fortrolige med dette.
10. Jette undersøger om temadag og masterclass kan foregå på UCL
11. Punkter til næste møde:
a. Drøftelse af gavepolitik
b. Program for temadag skal ligge klar til næste bestyrelsesmøde den 20. maj.
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