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Møtenavn Styremøte FSTL (Skype) 

Til Møtedeltakerne  

Dato møte 20.11.2017 
Tilstede         

 

Alf Jørgensen (AJ), Silje Marie Nedland (SMN), Skjalg Trældal (ST), Michal Kjerstad (MK), 
Kristian Brandseth (KB) 
I tillegg møtte Gunnar Bækken (GB), Håkon Johansen (HJ), Hans Skjulsvik (HS) 

Forfall  
Referent Silje Marie Nedland 

 
Sak Beskrivelse Ansvar 

00 Innkalling og forrige møtereferat ble godkjent.  

01 Utkast til årshjul FSTL til diskusjon 

 
Utdypende info til årshjulet: 
Styret skal delta i innledningen ved oppstart av både årsmøte (august) og høstmøte 
(nov/desember), for å kunne påvirke tema og form. Foreningen har en person 
(kontaktperson) som jobber som bindeledd og tilrettelegger for årsmøte og 
høstkonferanse og inn mot arrangør. Videre vil styret involveres og følge opp 
arrangementene ved at kontaktperson deltar i deler av styremøtene. Styret godkjenner 
endelig program for hvert årsmøte og høstkonferanse. 
 
Styret kommer med en «bestilling» til arrangementskomitéen, enten det gjelder 
vårkonferansen eller årskonferansen. Styret er aktivt med både for høstkonferanse og 
årskonferansen. Det må settes opp faste møter frem mot konferansene. 

 

02 FSTL – IFHE. Hva skal/bør FSTL engasjere seg i her? 
Organisasjoner fra 43 land deltar og har som mål å dele kunnskap på tvers av 
landegrenser. FSTL er opptatt som medlem. Arbeidsgrupper er opprettet innen ulike 
fagområder. IFHE -konferanser annethvert år, annethvert år IFHE-EU. Styret ønsker å 
følge utvikling på ulike områder og via ulike konferanser/institusjoner, også utenfor 
IFHE. 

 

03 Høstmøte 2018 – plan for tema? 
Styret har mål om å ha et ferdig program i utgangen av januar/starten av februar. Det 
gjennomføres et styremøte i første halvdel av januar der vi legger rammeverket og plan 
for høstmøtet.  
Ny tenking rundt leverandørene på høstmøtet – ikke nødvendigvis via utstilling men 
andre vinklinger slik som f.eks. foredrag. 
Tittel på konferansen kan også vurderes. 

 

04 Kundeundersøkelse: hvordan treffe temamessig og øke oppslutning 
Styret utarbeider en kundeundersøkelse som legges ut på Facebook. 

 

13 Møteplan vår 2018 
Styremøter: 16. januar (Skype), 27. februar (Skype), 20. mars (Gardermoen), 12. 
april/13. april (styremøte København med befaring på dansk sykehus), FSTL 
årskonferanse 7. – 9. mai (Tønsberg).  
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