Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:
Neste
møte

Styremøte 2, 2015
22.04.15
10:00-15:00
Radisson Blue Gardemoen
Arne
Guro-Marie
Clarion Gardemoen? Oslo
Plaza?
Dato: Onsdag 23.09 kl.
18:00-19:30 + middag
20:00
Torsdag 24.09: 09:0015:00

Til
stede:

Arne, Brita, Ove, Eva, Øystein, AnneKristin, Astrid og Guro-Marie

Forfall:

Oddveig, Rolf

Agenda:
Saksliste











Neste NIFS kongress, emner (alle inkl. Kristin Solstad)
Evaluering av seminaret på Fornebu (Guro-Marie)
Hvordan påvirke regjeringens helsepolitikk, jfr. det som kom fram på årsmøtet (Arne)
Nytt styremedlem? (Arne)
SPUD 2015? (Eva)
EWMA og EPUAP skal noen reise? (Alle)
Skal vi invitere to fra SUMS til NIFS kongressen? (Arne)
Kontakten med sponsorfirmaene, hvordan kan vi bedre den? (Arne)
Evt. andre saker jeg har glemt? (Alle)

Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av saksliste og referat
NIFS 2016
Evaluering
NIFS 2017 Gardemoen
Oslo Sentrum- Plaza er stort nok
NIFS-regjeringens helsepolitikk:
 Arne har kontakt med forskjellige politiske
fraksjoner
 NIFS stiller seg positive til initiativet fra
Bransjeorganisasjonen for helse- og
velferdsteknologi (Trond Dahl Hansen). NIFS
kan ikke stille med representant til møte
28.05.15
Nytt styremedlem:
I følge NIFS sine vedtekter er det generalforsamlingen

Ansvar

Tidsfrist

utnevner styremedlemmer. Styret blir dermed
bestående av 9 stykker til generalforsamlingen 2016
SPUD 2015?
 Bør planlegges med et overskudd
 Hvert annet år? Neste i 2016
 Lokale arrangement?
 Eva lager et forslag
 Er styremedlemmer interessert i å være med i
SPUD-komite?
 Fokus på oversettelse av retningslinjer av
trykksår
EWMA og EPUAP
 Øystein drar på EWMA 13.-15. mai
 Eva til EPUAP
SUMS: interesseorg. Island. Invitere til NIFS?
NIFS og kontakt/samarbeid med sponsorfirma:
 Blir flere sponsorfirma for hvert år
 Skal noen av NIFS medlemmer møte
representanter fra sponsorfirma før styremøte
onsdag i Kristiansand?
 Agenda: hva kan NIFS bidra med? Hva kan de
bidra med? Arne kan stille
Tilreisende (med fly) NIFS-ere sjekker fasilitetene på
Clarion før styremøtet 23.09.
Evt:
 Kopiering av kompendier. Eva sender til Brita
 Valgkomite: må få inn en lege i styret

Eva

Arne
Arne

Referat fra Kristin Solstad vedr. NIFS 2015:
Regnskap: overskudd 120 646 kr etter NIFS 2015. Sendes Oddveig.
Vedvarende problem: deltakere ønsker faktura hjem til seg, arbeidsgiver skal betale, blir
problem når faktura ikke stilles riktig. Mye arbeid for Kristin ift delte faktura; noen skal
betale ene overnatting selv/betale middag/ikke betale middag m.m.
Middagstrøbbel: helt fersk hovmester, klarte ikke dirigere og kontrollere middagen. Kristin
har alltid god kontroll på kjøreplan, noe hun nå ikke hadde.
Skal vi ha profesjonell toastmaster? Middagen blir lenger. Kostnader 20-50 000 kr?
Toastmaster kan ta underholdning. Kristin undersøker ift. Kristiansand og om vi skal teste
dette ut der.
Utstillere: veldig fornøyde i ifølge Kristin.
NIFS 2017: Kristin sjekker Clarion Gardemoen, Oslo Plaza.

Kristiansand 2016:
210 rom på Quality Dyreparken (undergang under E-18). Rommene fylles først opp på dette
hotellet.
90 rom på Scandic Dyreparken.
Baren tømmes for møbler, utstillere overtar baren. Deltakere kommer rett ut fra
konferansesalen.
Plenumsalen: kan ta 400 i kinooppsett. Maks kapasitet 450. Utstillere som har betalt for
seminaret får et adgangskort for tilgang til foredragene.
Lunsj: 12-14: buffet (1,5 t?). Kristin sjekker ift litt mer enn frukt/kaker mellom lunsj og
middag torsdagen.
Styrets middag onsdag: i byen.
Kristin vil ha epost til alle forelesere!
Industrisymposium? Symposium fredag før NIFS programmet begynner, 30 min. 08:3009:30? NIFS kan ta avgift for dette. Dersom aktuelt skal alt gå gjennom Kristin.
NIFS 2018 i Svolvær? Thon Hotel Lofoten.
Stipend: Sende epost til alle fotterapeuter i NIFS med anmodning om å søke New Feet

